
Porquê e como: 
Nesta fase, a criança começa a envolver-se em brincadeiras e atividades que são

desafiantes e permitem a competição, ao mesmo tempo que o ensinam a seguir regras.

Assim, esta idade é excelente para estimular os jogos que promovem o convívio e a

aprendizagem de regras sociais.

 

Os jogos de 1 minutos são muito simples e podem ser agregados para formar um

conjunto de desafios que têm que ser todos ultrapassados para vencer. Cada jogo tem

um sistema de pontos e quem o cumprir em menos tempo pode ter pontos adicionais.

 

Os jogadores devem estabelecer, no início, quais serão os jogos que fazem parte dessa

série, quantos pontos vale cada um e como premeiam quem faz um tempo mais curto.

A partir dos 8 anos, continuam a desenvolver-se as competências construtivas e

desportivas mas surge, agora, um maior interesse na competição, no criar, seguir e

quebrar regras do jogo e no estabelecimento de compromissos com os pares.  Isto

significa que é, nesta fase, que a criança começa a mostrar um maior interesse no jogo.

JOGOS PARA UMA GINCANA - TODAS AS IDADES 
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Transferência de bolas de algodão

- A criança senta-se e é vendada

- São-lhe dadas 2 tigelas e uma colher de sobremesa ou de chá

- Encher uma das tigelas com bolas de algodão e coloca-la no colo da criança

- Com uma das mãos, a criança segura a outra tigela na cabeça

- Quando for dado sinal, a criança tem que tentar atirar, com a colher, as bolas

de algodão da tigela que está no colo para a que está na cabeça

- Quem tiver mais bolas na segunda tigela após 1 minuto, ganha

Exemplos de jogos de 1 minuto:
 

Pirâmide de copos

- Colocar 36 copos de plástico em cima de uma mesa 

- Pedir ao jogador que faça uma pirâmide com os 36 copos e volte a

desfazê-la em menos de um minuto

Transferência de bolas de algodão com o nariz

- Colocar bolas de algodão num prato

- Colocar outro prato vazio a alguma distância do primeiro

- Por vaselina ou creme gordo no nariz da criança

- A criança tem que transferir as bolas de algodão para o outro prato

apanhando-as com o nariz

Torre de maçãs

- Cada jogador tem que tentar, num minuto, fazer uma torre com as 5

maçãs

- Ganha quem conseguir a torre maior
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Exemplos de jogos de 1 minuto (cont.):
 

Apanha as moedas

- Colocar uma moeda de 1 ou 2 cêntimos em cada perna de uns collants

- A criança tem que conseguir tirar as moedas em menos de 1 minuto

Apanha os sacos
- Colocar 5 sacos de papel ou 5 pedaços de papel de embrulho em fila

em cima de uma superfície (uma mesa, chão, sofá...)

- A criança tem que conseguir apanhar, com a boca, um saco de cada

vez e transportá-lo para uma mesa em menos de 1 minuto

- Nenhuma das partes do corpo podem tocar na superfície onde estão

os sacos

Ouvir atentamente
- Encher 5 latas (de refrigerante, por exemplo) com quantidades diferentes do mesmo

material (parafusos, porcas, berlindes, feijões secos, etc.)

- Escrever a quantidade no fundo de cada lata

- Cada jogador, na sua vez, deve abanar as latas e coloca-las por ordem, desde a que

contém menos até à que contém mais objetos

- Quem conseguir ordenar corretamente mãos depressa, ganha

Apanhar a massa
- Colocar 6 pedaços de massa tipo penne na beira de uma mesa

- Cada jogador recebe um tira de massa esparguete e deve-a segurar com a boca

- Sem usar as mãos, apanhar as massas penne e transportá-las para um prato

- Ganha quem apanhar mais pedaços
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Exemplos de jogos de 1 minuto (cont.):
 

Apanhar com pauzinhos

- Usando pauzinhos chineses, transferir peixes de

cartão de uma tigela para outra

durante 1 minuto

- Pode-se usar também gomas, por exemplo

- Ganha quem transferir mais

Salvar o joker
- Colocar um baralho de cartas (com o Joker no fundo) em cima de uma garrafa de vidro

- Quando for dado o sinal, o jogador sopra as cartas do cimo da garrafa à exceção do Joker

em menos de 1 minuto

- Quem conseguir, ganha

Alimenta o teu amigo/ irmão
- Dois jogadores sentam-se frente a frente

- Um deles é vendado e é-lhe dado um copo de yogurte e

uma colher

- O jogador vendado tem que dar o yogurte ao par, seguindo

as instruções que ele lhe vai

dando, em menos de um minuto

- Ganha quem conseguir dar mais yogurte

Recursos:
Link 1
Link 2
Link 3
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http://www.birthdaypartyideas4kids.com/minute-to-win-it-games.html
https://www.youtube.com/watch?v=5fvRR4eJvOk
https://www.momjunction.com/articles/one-minute-games-for-kids_00462523/

