Planejamento Maternal I de 19/10 a 23/10 – Profe
Marivete
RECADOS IMPORTANTES:
 Lembrando que terão quinze dias para estarem realizando as
atividades com as crianças.
 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.
 Continuem guardando rolinhos de papel higiênico, de toalha de papel,
latas, garrafa pet, embalagens de papel de diversos tipos, caixas de
papelão, bandejas de isopor, etc. Esses materiais serão utilizados nas
atividades propostas nos planejamentos.

SEGUNDA FEIRA, 19/10/2020

1 – Vamos conhecer o som de alguns animais? Assista ao vídeo:
https://youtu.be/NBbICffDAEQ
2 – Assista mais uma vez, diga o nome dos animais e imite o seu
som.

3 – Brinque com brinquedos variados, dizendo as suas cores.

TERÇA – FEIRA, 20/10/2020
1 – Faça um passeio pela sua rua com a criança e observem os
animais (pássaros, gato, cachorros, etc.). Estimule a falar o nome
dos animais que virem.

2 – Junto com a criança façam massa de modelar. Ofereça uma
tesoura sem ponta e incentive para cortar a massinha. Segue a
receita caseira da massinha:
* um copo de farinha de trigo
* meia colher de sopa de sal
* meio copo de água
* uma colher de azeite
* um pouco de vinagre
Colorir com tinta, suco ou gelatina.

3 – Brincar livremente com a massinha. Guarde para outro dia.

QUARTA – FEIRA, 21/10/2020
1 – Desenhe um patinho em um papel mais duro e peça para a
criança pintar de amarelo. Veja a foto como modelo:

2 – Colem um grampo de roupa atrás do patinho e brinquem de
pegar “minhocas” (pequenos objetos como tampinhas, bolinhas de
papel, etc).

3 – Assistam e cantem juntos a música dos “Cinco Patinhos”:
https://youtu.be/BtahTi7A3UQ

QUINTA – FEIRA, 22/10/2020
1 – Assistir ao vídeo, “Animais da fazenda, filhotes fofinhos”:
https://youtu.be/AtPGHKick34
Converse com a criança sobre as mamães e filhotes, cite outros
além dos que aparecem na música.

2 – Confeccione um cavalo, usando cabo de vassoura e para a
cabeça, use garrafa pet ou papelão, conforme fotos:

3 – Brincar livremente com o cavalo confeccionado.

SEXTA – FEIRA, 23/10/2020
1 – Pescaria de objetos: coloque água em uma bacia e vários
objetos. Com uma peneira, concha ou escumadeira, pesque os
objetos, colocando-os em outro recipiente.

2 – Com a massa de modelar, modele alguns dos animais
trabalhados durante as últimas semanas.

3 – Conte quantos animais você fez. Depois brinque com a
massinha, brinquedos e com a tesoura.

BOA SEMANA!!!!

