Planos de aula de 22/06 a 26 /06 –Prof.ªElisabete – Berçário
RECADOS IMPORTANTES:
 Separe um tempo da sua rotina para a realização das atividades propostas
lembrando que terão duas semanas para realizá-las.
 Tire uma foto de cada atividade e nos envie via whatsapp para registrarmos
na planilha de seu filho.

Segunda-feira,
22/06/2020

-Caixas ou potes de tamanhos diferentes. Encher uma caixa ou um pote
com diversos objetos e brinquedos, estimular a criança tirar de uma para
colocar na outra.
-Brincando de carro: colocar a criança em cima de um lençol ou coberta e
puxá-la fazendo o barulho do carro.
-Contar historinhas (as que tiverem em casa.)
-Escolher um brinquedo, deixar a criança brincar depois esconder atrás de
um travesseiro ou almofada para criança achá-lo.

Terça-feira,
23/06/2020

-Caixa de sapato e bola pequena que pode ser feita de papel. Fazer um
buraco em um dos lados da tampa e no outro lado da tampa cortar, a
criança põe a bola pelo buraco para cair dentro da caixa. (Ver gravura.)

-Estimular a criança a bater palmas, jogar beijo, dar tchau, piscar...

-Pendurar ou segurar balões para criança bater ou tentar agarrá-los.
Quarta-feira,
24/06/2020

-Cantar
a
música:
Caranguejo
https://youtu.be/GvMg3kK6ym8
Caranguejo não é peixe,
Caranguejo peixe é
Caranguejo só é peixe
Na enchente da maré
Palma, palma, palma, / Pé, pé, pé,
Roda, roda, roda, / Caranguejo peixe é.

ou

acessar

o

link:

-Imitar sons de animais para criança (gato, cachorro, pato, cavalo...)
estimulando a criança a imitar também.
-Caixa de ovos e rolinhos de papel higiênico (vazios), encaixar o rolinho
nas elevações da caixa de ovos. Ver gravura.

Quinta-feira,
25/06/2020

-Colocar uma plantinha dentro de um saco plástico transparente deixar a
criança explorar com as mãos.
-Brincar com bolas.

Sexta-feira,
26/06/2020

-Banheira ou bacia fofinha: colocar vários ursinhos, bichinhos de pelúcia e
tecidos. Colocar a criança dentro para descobrir a diversidade.
-Esticar um fio e pendurar objetos como: caneco, brinquedo, colher, etc.
A criança deverá tentar bater ou agarrar os objetos.
-Brinquedos da preferência da criança.

BOA SEMANA!!!

