VOCABULÁRIO: BRINQUEDOS EM FRANCÊS QUE
VOCÊ DEVE CONHECER
Ao trabalhar com crianças, é fundamental conhecer o nome dos brinquedos em francês. Uma das principais
dificuldades de quem vem para França como au pair é a comunicação, seja com os pais ou com as crianças.
A maioria dos pais sempre quer saber o que o filho fez durante o dia e aí pra explicar que vocês brincaram
com tal tipo de brinquedo sem saber o nome é um pouco complicado.
As crianças precisam ser estimuladas e, para poder propor novas brincadeiras, você precisa conhecer o nome
dos brinquedos em francês.

Confira a nossa lista dos mais conhecidos brinquedos infantis:






































Tapis d'éveil - Tapete de atividades (aquele tapete para bebês)
Aire de jeu - Chiqueirinho
Veilleuse - Aparelho que toca canções de ninar e serve também como luz noturna
Peluche - Pelúcia
Doudou - Paninho, cheirinho que toda criança usa para dormir e carrega para todo lado
Poupée - Boneca
Jeu d'empilage - Jogo de empilhar, como Kapla.
Jeu d'encastrement - Aqueles jogos com formas geométricas que você precisa encaixar no
lugar certo
Jeu de construction - Jogos tipo Lego
Maison de poupées - Casa de bonecas
Déguisement - Fantasia
Poussette pour poupée - Carrinho de boneca
Tente - Barraca
Balles de jonglage - Bolas para fazer malabarismo
Boîte de briques - Caixa de blocos como Lego
Coffret - Um conjunto de coisas que vem numa caixa, como um conjunto de maquiagem
Tablier de peinture - Avental para pintura
Peinture à doigts - Pintura a dedo
Ardoise magique - Tela mágica
Pâte à modeler - Massa de modelar
Baby foot - Pebolim
Jeux de cartes - Jogo de cartas
Bataille navale - Batalha naval
Casse-tête - Jogos como cubo mágico, que exigem raciocínio
Puzzle - Quebra-cabeça
Jeux en bois - Jogo em madeira
Tablette - Tablet
Jumelles - Binóculos
Tricycle - Triciclo
Draisienne - Bicicleta sem pedal
Voiturette - Aqueles carros que a criança pode dirigir
Vélo - Bicicleta
Patins à roulettes - Patins
Panier de basket - Cesta de basquete
But de foot - Gol
Tennis de table - Tênis de mesa
Table de jeu - Mesa de jogo






Caisse enregistreuse - Caixa enregistradora
Bateau pirate - Navio pirata
Balançoire - Balanço
Toboggan - Escorregador

