
Brincadeira interativa para Gato 

Tédio
Brinquedos que são espalhados pelo chão estão "mortos". Eles são tediosos. Brinquedos 
divertidos são como presas! Eles normalmente são pequenos, e silenciosos e se mexem!

Brincar é uma experiência interativa: a simulação de uma experiência de caça que 
proporciona ao gato exercício físico e estimula seu cérebro. Nós adaptamos nossa 
brincadeira para as necessidades individuais do nosso gato. Eles são um generalista ou um 
especialista?

BrinBrincar também é uma forma de aumentar o vínculo com o nosso gato. Nem todos os 
gatos gostam de ser abraçados.

Faça da brincadeira uma um hábito ou atividade diária. Ex, antes do jantar ou a hora de 
dormir, e sempre que ele estiver com excesso de energia! Assim como os cachorros precisam 
sair para passear e farejar, gatos precisam de enriquecimento e não devem car dormindo o 
dia todo. 

Você já brincou com seu gato hoje?

Alterne a velocidade do movimento. 
Tente movimentos lentos. Quase sem 
se mexer.

NÃO DEIXE MUITO PERTO DELE. 
Gatos veem melhor o brinquedo 
quando está um pouco mais afastado 
deles.
Dê a EXPERIÊNCIA TOTAL DE CAÇA 
- patas, boca, e bigodes.

Mais importante, DIVIRTA-SE brincando 
com seu caçadorzinho!

Fuja do seu gato ou vá de um 
lado para o outro.

DEIXE-OS ESPERAR! 
Não deixe muito fácil ou 
será muito entediante para ele.

tecido/lenço

Sons do GUIZO e de BATIDINHAS 
são empolgantes!

Se esconda embaixo de algo.

Dicas para 
brincar 

Renata Guimaraes

Tipos de presa 
para o CAÇADOR ESPECIALISTA*

Penas 
ex, o pássaro

arraste para longe ou passe em frente dele

Estilo inseto 
ex, gato dançarino

bom para gatos tímidos
balançar suavemente

barulho

Estilo cobra 
ex, mais maleáveis

Estilo rato 
ex, na varinha para gatos

quebra-cabeça de comida
Introduza como escolha e nunca 
force. Muitos gatos gostam disso.
foodpuzzlesforcats.com

laser para gato
...pode ser frustrante porque o gato não 
consegue pegar. É melhor usar por um curto 
período para esquentar a brincadeira e 
depois trocar por um brinquedo real.

NOVIDADE: faça uma rotação com os 
brinquedos para manter as coisas 
interessantes!

*Por medidas de segurança, brinquedos 
interativos com cordas/os devem ser 
guardados com segurança após a brincadeira.

corda desada

papelão ou 
cortiça


