ATIVIDADES MATERNAL

Segunda-feira 20/04/2020
Com a utilização de um rolo de papelão (papel toalha, papel higiênico...) e bolinhas
(isopor, plastico,papel...), deverão fixar o rolinho na parede e a criança introduzir a bolinha
pelo rolo para que a mesma caia em baixo, dentro de um pote.

Cantar a música infantil A CANOA VIROU com a criança, e em seguida cantar
novamente substituindo pelo nome da criança na letra da música, abaixo segue a letra da
música caso não consigam abrir o link.

A Canoa Virou
Galinha Pintadinha
Compart ilh ar no Faceboo kComp artilhar no T witter

A canoa virou
Por deixá-la virar
Foi por causa do Indiozinho
Que não soube remar
Se eu fosse um peixinho
E soubesse nadar
Eu tirava o Indiozinho
Do fundo do mar
A canoa virou
Por deixá-la virar
Foi por causa da Julia
Que não soube remar
Se eu fosse um peixinho
E soubesse nadar
Eu tirava a Julia
Do fundo do mar
A canoa virou
Por deixá-la virar
Foi por causa do Galo
Que não soube remar
Se eu fosse um peixinho
E soubesse nadar
Eu tirava o Galo
Do fundo do mar
A canoa virou
Por deixá-la virar
A Galinha Pintadinha
Que não soube remar
Se eu fosse um peixinho
E soubesse nadar
Eu tirava a Galinha
Do fundo do mar

Siriri pra cá, sirir pra lá,
A Galinha não sabe nadar.
Adici onar à playlist TamanhoAACifraImpri mirCorrigir

https://youtu.be/3cDsvBPn-mQ

Quarta-feira 22/04/2020

Estimulação da motricidade fina: com a utilização de revistas, jornais ou papel de
diferentes formas a criança deverá rasgar, amassar, folhar e observar as imagens.

Leia para seu filho(a) a história O COELHO DAS ORELHAS COMPRIDAS podendo
substituir ou acrescentar mais nomes de frutas e verduras na história.

O coelho das orelhas compridas

Amanhecia no bosque quando o coelhinho das orelhas grandes saiu de casa com o seu
macacão azul e uma cesta, para comprar legumes e frutas.
Saltando entre pinheiros e amoras, de onde começaram a sair pássaros, cães e ratinhos
para o ajudar nas compras, logo chegou à feira.
Escolheu cenouras, alfaces e rabanetes, para fortalecer os olhos e os dentes.
Também maçãs com vitaminas para adoçar a merenda. (PODERÁ ACRESCENTAR
MAIS NOMES DE FRUTAS).
No seu regresso, a mesa estava posta e os seus 15 irmãozinhos, com as patinhas
lavadas, esperavam sentados para almoçar.
Depois de escovar os dentinhos e dormir a sesta, saíram, como recompensa, para
brincar com os seus amigos, os bichinhos, as aves e os insetos do bosque.

Quinta-feira 23/04/2020

Sentir novas texturas, é o que mais agrada essa turminha, assim sendo, confeccionem
com farinha de trigo suas próprias massinhas de modelar, para que a criança possa se
divertir e brincar com ela de várias formas.

RECEITA CASEIRA DE MASSA DE MODELAR








2 xícaras de farinha de trigo
¾ de xícara de água
Corante
½ xícara de sal
1 colher de sobremesa de óleo
Pote para misturar
Colher

Leia a história O ANIVERSÁRIO DO SR. LEÃO para seu filho(a) e no final da história
poderão cantar parabéns para o leão batendo palmas.

O aniversário do Sr. Leão

Conversavam a Girafa e a Elefanta, muito animadas, e sabes do que falavam?
Queriam festejar o aniversário do Senhor Leão e convidar todos os animais da selva!
A Pomba e o sr. Mocho foram encarregadas de avisar toda a selva.
No dia seguinte, com um sol radioso, puseram-se a trabalhar.
Fizeram um grande bolo para que chegasse para todos.
Formaram uma grande orquestra e deixaram tudo preparado.
O macaquinho Titi ficou encarregado de ir chamar o Leão e toda a sua família, que não
sabiam de nada.
Quando chegou, o Leão ficou muito emocionado e feliz.
Cantaram-lhe os parabéns e começou a festa, que durou uma semana inteira.

Sexta-feira 24/04/2020

Com a utilização de uma uma toalha, lençol, tnt..., e peixinhos (brinquedo, figuras ou
desenho de peixes) as crianças deverão balançar o tecido tentando manter os peixinhos
encima dele.
Observação: caso não tenham o peixinho em forma de brinquedo ou desenho este
poderá ser substituído por outro objeto ou até mesmo balançar somente a toalha.

Elástico na lata: para essa atividade os pais deverão obter uma lata ( rolo de papel,
garrafa pet...) e elásticos de escritório (amarrador de cabelo). A criança tentará colocar o
elástico em volta da lata várias vezes.

