ATIVIDADES PARA MATERNAL
AULAS DE ROTINA E ESTIMULAÇÃO PROFESSORA ROSEMAR

Segunda-feira, 04/05/2020

Nesta atividade deverão pegar uma caixa de sapato e fazer um círculo na tampa onde será
encaixada a bola. Cortar a tampa da caixa um pouco mais da metade, colar as extremidades do
pedaço da tampa de sobrou (para a criança não ficar abrindo).
Dê a bola para a criança e deixe-a brincar de colocar a bola para dentro da caixa e tirar,
ensine a criança que ao colocar a bola pelo buraco ela cairá dentro da caixa.

CANTE COM SEU FILHO(A).

Fazendinha

Compart ilh ar no Faceboo kComp artilhar no T witter

Bom dia
O Sol já nasceu lá na fazendinha
Acorda o bezerro e a vaquinha
Que já cocoricou dona galinha
Levanta
Que o cavalinho já pulou da cama
Que o pintinho tirou seu pijama
E o porquinho já caiu na lama
Lá na fazendinha é manhã
Deixa de manhã e vem pra cá
Que o Sol raiou e agora é hora de brincar
https://youtu.be/cjONzZPJONc

Terça-feira, 05/05/2020
Os pais deverão construir algo diferente e curioso para as crianças, onde a proposta consiste
em jogar a bolinha e acertar o alvo (copo). Nessa atividade trabalhamos muitas habilidades,
dentre elas o equilíbrio, a força, a concentração e a mira.
Deverão utilizar uma caixa de papelão com copos plásticos pendurados, onde a criança
deverá acertar o alvo (copo) com uma bolinha como mostra o exemplo da imagem abaixo.

Quarta-feira, 06/05/2020

As crianças deverão ajudar na tarefa de regar as hortaliças ou flores. Pensando nisso, leve seu
filho(a) para a horta ou jardim afim de ajudar a cuidar dela. Com a ajuda dos pais a criança deverá
molhar as plantas com o auxílio de um regador ou mangueira.

Quinta-feira, 07/05/2020

Labirinto com Barbante: Nesta atividade os pais deverão esticar de um lado ao outro um elástico
ou barbante formando uma teia de aranha como mostra a imagem abaixo, onde a criança deverá
passar pelo labirinto de um lado ao outro, cada um de sua maneira.

CANTE COM SEU FILHO(A) NA HORA EM QUE ELE FOR LANCHAR.

Sexta-feira, 08/05/2020

Nesta atividade vamos utilizar um pedaço de papelão onde os pais deverão desenhar uma
pista como mostra a imagem abaixo. Depois coloque a pista inclinada onde a criança vai brincar
com carrinhos (bolas) fazendo eles descerem pela pista. Brinque junto com seu filho para que a
brincadeira fique mais divertida.

