A Fruta...
Hoje está um lindo dia para um
passeio nesse maravilhoso e verde Bosque...
Disponível em:
http://sitededicas.uol.com.br/hi2_p11.htm

Um Menino caminhava tranqüilo pelo bosque, olhando as
árvores e admirando aquela bela natureza...

Então ele viu uma coisa que o deixou maravilhado. Era uma
frutinha presa no alto de um monte. Mas, não era uma fruta
comum, era a fruta mais brilhante e bonita que já havia visto.

E ele disse:
- Tenho que pegar essa fruta. Não me parece nada difícil, é só
subir o montinho e pronto... E com firmeza ele começou a
escalar o pequeno monte.

Quando ele já estava quase na metade do caminho, um pedaço de
pedra se quebrou e ele caiu.

E ele disse:
- Tenho que pegar essa fruta. Não me parece nada difícil, é só
subir o montinho e pronto... E com firmeza ele começou a escalar
o pequeno monte

De repente deu um grande relâmpago e um raio muito brilhante
caiu sobre o monte perto dele. Ele levou o maior susto de sua vida
e, de novo, caiu da pequena montanha.

Depois do susto, ele disse:
- Essa fruta tá ficando difícil. Mas, como ela me parece muito
suculenta, e a chuva já passou, vou lá pegá-la. E mais uma vez
começou a escalar a encosta.

Quando ele já havia subido um bom pedaço, um monte de pedras
começou a rolar morro abaixo. Ele deu um pulo para sair da frente
da avalanche de pedras e não se machucar...

Depois de analisar bastante a situação, ele disse:
- Acho melhor subir com uma corda. Ele jogou a corda e a laçou
numa pedra no alto do monte, e outra vez, iniciou a subida.

Por incrível que pareça, no meio da subida, a corda se partiu e
ele caiu uma vez mais.

Ele parou para estudar a situação e diante de tantos
obstáculos, falou:
- Até parece que essa fruta é mágica e não quer que eu a
pegue! Mas agora farei diferente, vou construir uma escada e
subo por ela. E assim fez uma escada.

Depois de terminar a escada, ele subiu e sorrindo comentou:
- Com a escada tudo parece mais fácil. Acho que dessa vez
consigo. Lá vou eu...

Agindo assim, finalmente ele chegou no topo do monte. Muito
contente, olhou a fruta e exclamou:
- Valeu a pena o trabalho que tive. Depois de tantas dificuldades,
você parece muito mais bonita. E colheu a fruta.

Vitorioso, ele desceu e foi para casa dizendo:
- Apenas uma pessoa merece esta tão bela e valorosa fruta, e
ela é a minha Mãe.

"Os obstáculos, sempre vão existir na vida das pessoas. Lutar e tentar vencê-los é o verdadeiro
desafio.".

Alberto Jorge Filho

Muitos são aqueles que desejam voltar ser criança porque ser criança é muito bom. Só deixamos de ser criança
porque deixamos de brincar, portanto não vai ser por falta de brincadeira que isso vai acontecer. Nos links abaixo você
pode desfrutar de um maravilhoso mundo infantil de muita diversão...

Brincadeira de Criança
Turma da Mônica
Joguinhos da memória, sete erros, cruzadinhas, ligue os pontos, etc.
www.monica.com.br

Jogos do Iguinho
Caça-palavras, quebra-cabeças, jogo dos mapas, gol a gol, etc.
www.iguinho.ig.com.br

Sítio do Pica-pau Amarelo
Forca, desafio, separando o lixo, etc.
www.sitio.globo.com

Ainda não acabou, divirta-se nos outros ambientes...
Momento Infantil
Menino Maluquinho
Histórias, piadas, tirinhas, frases, etc.
omeninomaluquinho.educacional.com.br

Senninha
Desafios, jogos radicais, histórias, etc.
senninha.globo.com

Disney
Corrida, quebra-cabeças, jogo-da-memória, etc.
www.disney.com.br

A brincadeira continua... Vamos lá!
Hora do Recreio
Eco Jogos
Memória, associação, colorir, etc.
www2.uol.com.br/ecokids/jogos

Recreio
Ação, atenção, desafio, estratégia, etc.
www.recreio.com.br

Mundo Nick
Corrida, labirinto, pintar, pescaria, etc.
www.mundonick.com

Opção é o que não falta pra você se divertir aprendendo...

