Planos de aula semanal de 04/05 a 08/05 – Profª Elisabete - Berçário
- Circuito: delimitar caminhos com travesseiros ou cobertas para as
margens, engatinhar, se arrastar ou caminhar por esse circuito.

Segunda-feira,
04/05/2020

-Em cima de um colchonete ou colchão conversar com a criança e ir
movimentando as perninhas como uma tesoura e também fazer o
movimento do pedalo da bicicleta.
-Contar ou ler historinhas que os pais saibam ou tenham em casa.

- Cantar as seguintes músicas, batendo palmas e usando o nome da
criança e dos familiares:
Terça-feira,
05/05/2020

Ciranda, Cirandinha
Ciranda, cirandinha
Vamos todos cirandar
Vamos dar a meia volta
Volta e meia, vamos dar
O anel que tu me deste
Era vidro e se quebrou
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou
Por isso Dona Chica
Entre dentro dessa roda
Diga um verso bem bonito
Diga adeus e vá-se embora
A canoa virou
A canoa virou
Pois deixaram ela virar
Foi por causa de Maria
Que não soube remar
Se eu fosse um peixinho
E soubesse nadar
Eu tirava Maria
Do fundo do mar

-Esticar um fio ou uma corda e amarrar chocalho ou outro
brinquedo, a criança deverá tentar agarrá-lo ou bater no
brinquedo. A altura do fio deve ser proporcional à estatura da
criança para que esticando os braços consiga tocar no brinquedo.
- Brincar com os brinquedos disponíveis em casa.

Quarta-feira
06/05/2020

- Brincar de Serra, serra, serrador: sentado o adulto colocará a
criança sentada em seu colo de frente para o adulto. Segura as
mãos da criança e comece um movimento de vai e vem com a
criança ao ritmo da cantiga “Serra, serra, serrador” (Serra, serra,
serrador quantas tábuas já serrou? Uma, duas, três...).
-Banheira da criança sem a água ou em uma bacia grande colocar
copos de iogurte vazios ou outro tipo de pote que tenha em casa,
bichinhos emborrachados se tiver, folhas secas e limpas de árvores.
Deixar a criança brincar com as diferentes texturas.
-Ouvir cantigas infantis.

-Colocar a criança em cima de um lençol, coberta ou dentro de uma caixa
de papelão e puxá-la.

Quinta-feira
07/05/2020

-Brincar de telefone. Quem tiver aparelhos de telefones ou celular que
não funciona ou com copinho de iogurte, colocar na orelha e brincar com
a criança inventando uma historinha.
-Mordedor se tiver de diversas formas e texturas.

Sexta-feira,
08/05/2020

-Cobrir o rosto levemente com um paninho, e tirar logo em seguida (
brincar de cuca achou).
-Um brinquedo da criança proporcional ao tamanho da mão, dar para a
criança segurá-lo em uma mão depois incentivá-la a trocar de mão
passando de uma mão para outra.
- Mostrar e nomear imagens coloridas podem ser de livros, revistas,
calendário etc.

Boa semana!!!
Feliz dia das mães!!!

