Planos de aula de 06/07 a 10 /07 –Prof.ª Elisabete – 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.
 Continuem guardando rolinhos de papel higiênico e de toalha de papel,
latinhas, garrafa pet, embalagens de papel de diversos tipos etc. Esses
materiais serão utilizados nas atividades propostas nos planejamentos.

-Garrafas pet vazias com grãos, brita ou água para a criança chacoalhar.
Segunda-feira,
06/07/2020

-Imitar o relincho e o movimento do cavalo cavalgando, um adulto mostra
como faz e a criança imita.
-Ouvir a música: Upa Cavalinho (Galinha Pintadinha).
https://youtu.be/Fn9adh4HWUU
- Empilhar e enfileirar caixas de leite ou outro tipo de caixa que tenha em
casa.

Terça-feira,
07/07/2020

-Cantar a música o barquinho virou usando o nome da criança e o nome
dos familiares.
https://youtu.be/rJDZTW2hG_0
-Caixinha de leite ou outro tipo de caixa que tenha em casa , cortar ao meio
amarrar um barbante para criança puxar fazendo de conta que é um barquinho.

Quarta-feira,
08/07/2020

-Uma forma tamanho pequena esticar fios de barbante, ou elástico como
mostra a gravura, para criança explorar com as mãos como se estivesse
tocando violão.

-Estimular a criança a rolar e ficar de bruço.

-Brincar com brinquedos de encaixe que tiver em casa.

-Brincar de chuvinha de papel. Rasgar papel, picar e jogar em cima da
criança.

Quinta-feira,
09/07/2020

-Caixa surpresa: colocar dentro de uma caixa de sapato diversos objetos
como esponja, escova de cabelo, papel, tecido para criança sentir a
textura. Fazer um furo na lateral da caixa para a criança colocar a mão e ir
tocando e sentindo os objetos.
-Ler historinhas infantis que tiver em casa.

Sexta-feira,
10/07/2020

-Prendedor de roupa dentro de um cesto ou caixa mostrar para criança
que ela deverá pegar do cesto e colocar dentro de um balde ou bacia.
-Diversos brinquedos para a criança brincar.
-Estimular a criança a ajudar a guardar os brinquedos.

As crianças amam brincar, a brincadeira tem propósitos importantes que é
o desenvolvimento psíquico e motor da criança. O brincar tem um poder
muito grande que é através desse estímulo que a criança passa a se
expressar, descobrindo mundo e a partir dessa descoberta se relaciona
com ele.

BOA SEMANA!!!

