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Atividade: Brincando e aprendendo com o jogo de golfe.                                      

 

O golfe é uma modalidade das Olimpíadas e é uma atividade atrativa em todas as modalidades da 

arte de brincar e jogar.                         

 Objetivo: É através do brincar, dos jogos e outros, que a criança aprende, inventa, imagina, cria, 

além de ser essencial para nossa saúde física, mental e emocional. Ela proporciona também o 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento e concentração.     

Materiais necessários: 2 pares de meias usadas para fazer a bolinha, pode ser bolinha de papel 

ou plástico, tampinha, balde ou garrafa pet cortada, cabo de vassoura, papelão, tesoura e cola.                                           

Para colocar uma base na ponta do cabo de vassoura, poderá usar o papelão e colar ambas partes 

ao cabo. Caso prefira o mais acessível, poderá usar somente o cabo.                       

  Como realizar a atividade: Organize um espaço, de modo que a criança se sinta a confortável 

para realização da atividade. Converse e explique a ele (a) sobre a brincadeira e que não haverá 

um ganhador e sim, só brincar.  

Com os materiais organizados, inicie a brincadeira, selecione uma certa distância entre o lugar onde 

a criança terá que arremessar a bolinha dentro do balde. Já posicionado, a criança deverá empurrar 

a bolinha e acertar dentro do balde, que ficará no chão, na posição deitada. Cada acerto, será um 

ponto para ela, e caso queira incluir mais participantes, crie uma regra, quando errar o alvo, poderá 

passar a vez para o outro ou poderá dar três opções de tentativas. Assim, é só brincar e se divertir.                                       

  Use a criatividade e brinque com seu filho e não esqueçam de registrar através de fotos ou 

vídeos, dizendo que gostaram ou não e nos enviem.                      

 Boa atividade.   



 

 

 

 

 

 

 

 


