
Parlendas
Vamos brincar de parlendas? 
Veja a parlenda abaixo.
Ela é usada para descobrir se a pessoa de quem gostamos também gosta de nós.

Como? 
Pegue uma flor. Depois é só ir desfolhando pétala por pétala pensando na pessoa, ao mesmo 
tempo em que vai dizendo os versos da parlenda. 
Descubra fazendo você mesmo.

Bem-me-quer,
Mal-me-quer,
Bem-me-quer,
Mal-me-quer...

Agora você vai fazer a mesma sequência, só 
que em vez de ir despetalando a flor, você 
vai escrevendo Bem-me-quer e Mal-me-quer 
em cada pétala. Qual será o resultado?



Parlendas - 2

Esta parlenda é muito usada com bebês ou crianças peque-
nas. Elas costumam gostar muito, experimente!

Para começar, vamos fazer um jogo de associação.

Qual a parte do rosto que poderia ser uma 
janela ou janelinha?

Janela, janelinha,
Porta,
Campainha
Trimmmmmmmmmmmmm!

Qual a parte do rosto que poderia ser uma 
porta?

Qual a parte do rosto que poderia ser uma 
campainha? 

Descobriu? Então podemos começar.
Com o dedo indicador, você vai recitando a parlenda e tocando primeiro cada um dos olhos, 
depois a boca e finalmente o nariz. Ao chegar no nariz, aperte a campainha. Experimente!

Como as parlendas são sempre rimadas, você tem que ficar craque em rimas. 
Vamos treinar ?



Parlendas - 3

Um, dois, feijão com arroz.
Três, quatro, feijão no prato.
Cinco, seis, feijão pra nós três.
Sete oito, feijão com biscoito.
Nove, dez, feijão com pastéis.

Agora ligue cada número ao desenho de cada palavra que rima com ele.

As parlendas abaixo são brincadeiras pra você fazer com seus colegas.
Divirta-se!

Na primeira, convide um amigo ou amiga para prestar 
atenção a tudo o que você disser, devendo repetir sempre 
a última palavra que você disse e acrescentar as palavras 

“de sete facadas” a todas elas.

Você - Eu ia por um caminho...
Amigo(a) - Caminho de sete facadas...

Você - Encontrei um vaca...
Amigo(a) - Vaca de sete facadas...

Você - Encontrei uma casa...
Amigo(a) - Casa de sete facadas...

Você - Encontrei um morro...
Amigo(a) - Morro de sete facadas!

Nesta última, você     
apenas escreve              

a parlenda numa das 
primeiras páginas de 

um livro que você gosta 
muito e.... espere para 
ver a cara de surpresa  

de quem pegá-lo.

Quem pegar neste livro
Não causa admiração;

Mas quem com ele ficar
Não passa de um ladrão.

Leia a parlenda:
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