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Ver o vídeo da história “Há um Tigre no Jardim” 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7OIufeP9fk 
 

1. Jogo de exploração da narrativa 

Conversar sobre a história é muito importante para nos certificarmos que a criança 

compreendeu a história e desenvolve a sua linguagem.  

Realize esta atividade após a escuta do vídeo de leitura da história. Se for necessário 

vejam mais do que uma vez.  

Depois pode fazer um jogo com a sua criança onde faz perguntas sobre a história. Pode 

envolver outras pessoas da família para que se torne mais motivante para a criança.  

Cada vez que o jogador acertar numa das opções, dê-lhe uma libelinha como 

recompensa.  

As respostas corretas estão identificadas com o símbolo “certo”.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7OIufeP9fk
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1. Qual o nome/título da história de hoje? 

 

Há um leão na selva 

Há uma cabra no estábulo 

  Há um tigre no jardim  

 

2. Como se chama a menina da história? 

 Inês  

Marta 

 Nora 

 

3. Como se encontrava a Nora em casa da avó? 

Muito divertida 

 Aborrecida 

Zangada 

 

4. O que é que a avó sugeriu à Nora que ela fizesse para não ficar aborrecida? 

Fizesse um bolo;  

Jogasse à apanhada 

 Brincasse no jardim 

 

5. A avó disse à Nora que havia muitas coisas no jardim. Mas ela não disse que havia:  

1 Tigre;  

 Libelinhas do tamanho de passáros;  

 

 Um palhaço montado no dorso de um dinossauro;  

Plantas que conseguem engolir-nos de um trago;  

Um urso polar que gosta de pescar apesar de ser um bocadinho rabugento;  

 



3 
 

6. O que é que a Nora imaginava que havia na sua banheira? 

Sardinhas 

Pescada 

 Sereias  

 

No fim do jogo, desafie as crianças a contar quantas libelinhas ganharam. Podem aproveitar as 

libelinhas para brincarem ao faz de conta.   

 

 Conversem também sobre o significado de palavras desconhecidas;  

 

 Evoquem animais que existem nos jardins;  

 

 Evoquem animais que normalmente não existem nos jardins.  


