MATERNAL PROFESSORA JUSARA E PROFESSORA ROSEMAR

Segunda-feira, 04//05/2020

PINTANDO COM ESPONJA: nesta atividade vamos utilizar um material nada
convencional: a esponja onde a criança deverá molhar lá na tinta e fazer um desenho ou
carimbo em uma folha de papel com a ajuda dos pais.

ESCONDE-ESCONDE: Os pais deverão esconder o rosto ou um brinquedo, fazendo-os
aparecer em seguida, observando seus gestos, alegria, surpresa. O bebê encara a brincadeira
com alegria, o que diminui sua ansiedade e estimula a autoconfiança. Também podemos
brincar de esconde-esconde com a utilização de lençóis.

Terça-feira, 05/05/2020

Nesta atividade as crianças deverão encaixar as tampinhas em garrafas e vasilhas, é uma
atividade agradável que ao mesmo tempo proporciona aos alunos o desenvolvimento de
importantes habilidades motoras, os pequeninos estão crescendo e participar desses
momentos é uma alegria só.

Nesta atividade os pais deverão desenhar um balão em um folha e a criança colar pedaços
de papeis no desenho com a ajuda dos pais. Após essa atividade a criança receberá um balão
para brincar livremente com ele.

Quarta-feira,06/05/2020
Nesta atividade deixaremos a imaginação tomar conta do momento e da nossa pintura, que
será realizada com o pente. Com a ajuda dos pais a criança deverá pintar com a utilização de
um pente e tinta e uma folha deixando a criatividade de cada um acontecer livremente.

Nesta atividade os pais deverão pegar tampinhas de garrafa pet e colar em uma folha
de papel, distante uma da outra como mostra a imagem abaixo. Depois com uma
canetinha a criança deverá percorrer o caminho em zigue-zague.

Quinta-feira, 07/05/2020

Nesta atividade usaremos uma caixa de ovos, palitos, martelo de brinquedo ou um
pedaço de madeira.
Os palitos deverão ser enfiados na caixa de ovos para que a criança com o auxílio de
um martelo de brinquedo possa bater encima do palito para que o mesmo entre na caixa
como a figura abaixo.

CANTE COM SEU FILHO(A).

Um, Dois, Feijão Com Arroz
Músicas Infantis
Compart ilh ar no Faceboo kComp artilhar no T witter

Um, dois
Feijão com arroz
Três, quatro
Feijão no prato
Cinco, seis
Falar em inglês

Sete, oito
Comer biscoito
Nove, dez
Comer pastéis

https://youtu.be/_OLpmDLk7hE

Sexta-feira, 08/05/2020

Nesta atividade os pais deverão colar com fita vários copos plásticos no final da mesa
e a criança do outro lado deverá rolar bolinhas para que a mesma caia dentro dos copos,
como no exemplo da imagem abaixo.

CANTE COM SEU FILHO(A).

A Cobra
Músicas Infantis
Compart ilh ar no Faceboo kComp artilhar no T witter

A cobra não tem pé, a cobra não tem mão
como é que a cobra sobe no pezinho de limão?
como é que a cobra sobe no pezinho de limão?
A cobra vai subindo, vai, vai, vai
Vai se enrolando, vai, vai, vai
A cobra não tem pé, a cobra não tem mão
Como é que a cobra desce do pezinho de limão?
Como é que a cobra desce do pezinho de limão?
A cobra vai descendo, vai, vai, vai
Vai desenrolando, vai, vai, vai.

https://youtu.be/RnfmlzY598U

