ATIVIDADES PARA MATERNAL
AULAS DE ROTINA E ESTIMULAÇÃO PROFESSORA ROSEMAR

Segunda-feira, 25/05/2020.

Nesta atividade os pais precisarão de copos de iogurte vazios ou descartáveis onde
farão dois furinhos na parte de cima e colocarão um pedaço de arrame como mostra na
imagem abaixo. Depois pegarão uma vareta e vão amarrar um barbante na ponta da
vareta e na outra ponta do barbante um clips que farão uma pequena abertura de uma das
pontas como mostra na outra imagem abaixo, para que a criança consiga engatar o clips
no arrame do peixinho.
Depois de tudo pronto é só dar a vareta para a criança começar a pescaria e aproveitar
a diversão.

Terça-feira,26/05/2020.

Transformar tarefas domésticas em jogos divertidos é uma boa maneira de
estimular o interesse dos pequenos, os pais deverão demarcar um local pode ser
com fita crepe ou até mesmo giz no chão e jogar papel picado (podem usar o que
tiver em casa pode ser pedrinhas, grãos, isopor) depois a criança com uma vassoura
deverá colocar todo o papel picado dentro do quadrado marcado.

Quarta-feira, 27/05/2020.

Nesta atividade utilizaremos duas garrafas descartáveis que os pais deverão cortar o
fundo e encaixar uma dentro da outra, depois passar uma fita em volta para firmar.
Pegar dois pedaços de corda de varal ou o que tiver em casa passar por dentro do litro
e nas pontas amarrar argola ou fazer um laço onde encaixe a mão da criança como mostra
a imagem abaixo.
A criança deverá segurar em uma ponta enquanto a outra pessoa deverá ficar na outra
ponta, quando a criança abrir os braços com cada argola em uma mão a outra pessoa
ficará com eles fechados, fazendo com que a garrafa vai até a outra pessoa como mostra
na outra imagem abaixo.

Quinta-feira, 28/05/2020.

Nesta atividade a criança com o auxílio de um pincel e um recipiente com água deverá
molhar o pincel na água e começar a pintar, esta atividade deverá ser feita do lado de fora
da casa, a criança poderá pintar o murro ou a calçada de casa.

Sexta-feira, 29/05/2020.

Esta atividade é pura diversão, os pais deverão pegar um pedaço de papelão onde consiga
sentar a criança com um adulto. Depois de irem até um gramado onde tenha um declínio
colocarão o papelão no chão e deslizarão os dois sentados encima do papelão ou se a
criança já consiga poderá ir sozinha e assim começar a brincadeira.

