ATIVIDADES MATERNAL
AULAS DE ROTINA E ESTIMULAÇÃO PROFESSORA ROSEMAR

Segunda-feira, 11/05/2020.

Nesta atividade os pais irão utilizar um rolinho, um amarrador de cabelo ou elástico, uma
colher de madeira e uma bolinha, pode ser de papel.
Como mostra a imagem abaixo enrole o elástico no rolinho e em seguida encaixe a colher até
o meio formando assim uma catapulta. Amasse o papel formando uma bolinha e coloque-a na
parte oval da colher e com a mão aperte o cabo para baixo fazendo com que a bolinha seja
lançada para o alto.

Terça-feira, 12/05/2020.

Nesta atividade usaremos argolas ou pratos recortados o fundo ou argolas feitas de papelão,
onde a criança lançará a mesma tentando acertar a base, que poderá ser feita com um rolo fixado
em um prato ou até mesmo uma garrafa, como exemplo a imagem abaixo.

Quarta-feira, 13/05/2020.

Nesta atividade os pais irão fabricar uma raquete com prato descartáveis e palito, depois
encher um balão que servirá como bola, aí é só começar a diversão jogando um para o outro com
o auxílio da raquete, como exemplo na imagem abaixo.

Quinta-feira,14/05/2020.

Nesta atividade as crianças sentirão a textura da geleca, podendo brincar de diversas formas
mergulhando as mãos na mesma e levantando a mão para observar como elas escorre pelos dedos
e sentindo a textura ao afundar as mãos na geleca.

INGREDIENTES


1,5 xícaras de amido de milho



1 xícara de água



1 pacote de mistura para suco, cor de sua escolha

INSTRUÇÕES
1. Coloque todos os ingredientes em uma tigela grande.
2. Use um garfo para misturar lenta e cuidadosamente os ingredientes até ficar completamente
combinado.
3. Divirta-se e prepare-se para a bagunça!

Sexta-feira, 15/05/2020.

Nesta atividade os pais com o auxílio de um lençol deverão amarrar em torno de uma mesa e
colocar a criança dentro para se balançar e relaxar e assim começar a brincadeira.

