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CONTEÚDO: 
Jogo composto por um total de 35 fichas: 5 fichas hexagonais cada uma com imagens de 

diferentes divisões de uma casa + 30 fichas de fotografias de ações que se realizam no lar + 

1 dado. 

IDADE RECOMENDADA:  
Dos 3 aos 6 anos.  

OBJETIVO DIDÁTICO: 
Jogo de associação para aprender a classificar as ações do lar e estabelecer o hábito de as 

realizar nas diferentes divisões de uma casa: cozinha, casa de banho, sala de jantar, quarto e 

terraço-jardim. 

 

SISTEMA DE JOGO E RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 

1. Colocar os 5 cartões hexagonais das diferentes divisões de uma casa, com a face 

voltada para cima no centro da mesa, e distribuir pelos jogadores os outros cartões 

com imagens de ações que se realizam no lar. 

2. Cada jogador lança o dado à vez e, mediante a divisão da casa que sair no dado, vai 

completando o hexágono correspondente com um dos seus cartões. Caso não 

tenha uma ação da divisão indicada pelo dado, passa a vez ao jogador seguinte. 

3. É vencedor o primeiro jogador a ficar sem cartões. 

 

Versão cooperativa: 
 

1. Colocar com a face voltada para cima no centro da mesa, de um lado, os cartões 

hexagonais com as diferentes divisões de uma casa e, do outro lado, os cartões com 

imagens das ações que se realizam no lar. 

2. Cada jogador lança o dado à vez e, mediante a divisão que sair, procura uma ação 

que corresponda a essa divisão. Caso já não restem ações da divisão indicada pelo 

dado, passa-se a vez ao jogador seguinte. 

3. O jogo termina quando, entre todos, se conseguir completar todos os hexágonos. 
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Outras indicações: 
 

- Se ao lançar o dado sair a cruz, passa-se a vez ao jogador seguinte. 

- O jogo tem um sistema de CORREÇÃO AUTOMÁTICA no verso dos cartões para 

confirmar se a associação realizada é a correta. 

 

 


