Planos de aula semanal de 18 /05 a 22 /05 – ProfªElisabete – Berçário

RECADO IMPORTANTE:


Separe um tempo da sua rotina para a realização das
atividades propostas;



Tire uma foto de cada atividade e nos envie via whatsapp
para registrarmos na planilha de seu filho.

 Proporcionar de preferência alimentos saudáveis como
frutas, sucos naturais, legumes diariamente.



As crianças nessa idade aprendem pelas ações e
sensações.
Guardar diversas embalagens vazias como de gelatina,
sucrilhos, maisena, caixa de ovos, caixas de papelão
grandes e pequenas, tampas de lenços umedecidos, latas
etc.

Segunda-feira
18/05/2020

- Brincar com grampos de roupa pode ser os de madeira ou de plásticos, deixar
explorar e depois mostrar que abre e fecha o grampo, ver se a criança consegue
fazer esse movimento.
- Colocar livros e revistas longe da criança para ela tentar pegá-los. Para os bebês
segurar uma distância em que a criança faça o movimento de esticar os braços
para pegar.
- Colocar dentro de um balão vazio um pouco de um algum tipo de grão e depois
amarrá-lo bem firme, dar para criança explorar com as mãos. OBS: Ter cuidado se
caso o balão rasgar para a criança não por os grãos na boca e o balão.

Terça-feira
19/05/2020

- Caixa com fitas amarradas, ou pedaços de tecidos, ou barbante ou o que
tiver em casa. Amarrar na caixa para criança puxar as fitas, passar a mão,
ir dentro da caixa.
- No momento do banho massagear e nomear as partes do corpo da
criança.
- Cantar a música “Minhoca” (Se quiser ouvir a música quem canta é Patati
Patata)
Minhoca, minhoca
Me dá uma beijoca
Não dou, não dou
Então eu vou roubar (smack!)
Minhoco, minhoco
Você é mesmo louco
Você beijou errado
A boca é do outro lado!

Quarta-feira
20/05/2020

- Estimulação verbal, conversar com a criança todo o tempo, brincando e
sorrindo.
- Caixa de papelão deitada e carrinhos, a criança empurra os carrinhos
dentro da caixa e depois fora.
- Desenhar com canetinha no dedo indicador da criança e do adulto,
fazendo os olhinhos e boca como se fosse uma minhoquinha. Cantar a
música da minhoca movimentando o dedo.

- Embalagem plástica do tamanho aproximado da gravura, cortar para fazer a
boca. Bolinhas de papel ou o que tiver em casa para colocar e tirar de dentro da
embalagem pela boca.

Quinta-feira,
21/05/202
- Rolo de papel higiênico vazio ou rolos de papel toalha, brincar fazendo rolar,
colocar pequenas bolas dentro, pisar com os pés.
- Brincar com bolas de chutar, agarrar, jogar para cima.

Sexta-feira,
22/05/2020

- Hora da bagunça: em um recipiente como bacia ou a banheira da criança,
colocar um pouco de farinhade trigo deixar a criança explorar e brincar com as
mãos, os pés como quiser.
- Empilhar potes plásticos ou copos plásticos.
-Estimular a criança a rolar e ficar de bruços. Pode ser colocada uma toalha
enrolada para a criança ficar de bruços.

