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SEGUNDA-FEIRA: “Cantar e Contar”

• História Cantada: “Cinco Patinhos”

Vídeo apresentado pela professora Fabíola Montenegro Louzada Rodrigues.

Link do Youtube: https://youtu.be/nmHkzgysOX8

• Roda de conversa: Sobre a música estimulando as expressões.

- O que aconteceu com os patinhos? Hiii sumiu!!!

- Como a mamãe pata ficou? Faça a expressão de tristeza.

- O que aparece na história (cena)? Fale do lago, do céu, pássaros etc...

- E quando eles voltam como a mamãe pata ficou? Faça expressão de

alegria.

• Brincadeira: Pedir a criança para imitar o som e os gestos dos patos.

https://youtu.be/nmHkzgysOX8


CINCO PATINHOS

XUXA

CINCO PATINHOS FORAM PASSEAR

ALÉM DAS MONTANHAS PARA BRINCAR

A MAMÃE GRITOU: "QUÁ, QUÁ, QUÁ, QUÁ"

MAS SÓ QUATRO PATINHOS VOLTARAM DE LÁ

QUATRO PATINHOS FORAM PASSEAR

ALÉM DAS MONTANHAS PARA BRINCAR

A MAMÃE GRITOU: "QUÁ, QUÁ, QUÁ, QUÁ"

MAS SÓ TRÊS PATINHOS VOLTARAM DE LÁ

TRÊS PATINHOS FORAM PASSEAR

ALÉM DAS MONTANHAS PARA BRINCAR

A MAMÃE GRITOU: "QUÁ, QUÁ, QUÁ, QUÁ"

MAS SÓ DOIS PATINHOS VOLTARAM DE LÁ

DOIS PATINHOS FORAM PASSEAR

ALÉM DAS MONTANHAS PARA BRINCAR

A MAMÃE GRITOU: QUÁ, QUÁ, QUÁ, QUÁ

MAS SÓ UM PATINHO VOLTOU DE LÁ

UM PATINHO FOI PASSEAR

ALÉM DAS MONTANHAS PARA BRINCAR

A MAMÃE GRITOU: "QUÁ, QUÁ, QUÁ, QUÁ"

MAS NENHUM PATINHO VOLTOU DE LÁ

POXA,…

https://www.letras.mus.br/xuxa/67231/

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00lTO9Ih83MC3nvDef7xg__yyAxtQ:1596020667506&q=Xuxa&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCowMTVaxMoSUVqRCAAURd-DFAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj3jcOnqPLqAhUoErkGHRMtBZ8QMTAAegQIDBAF
https://www.letras.mus.br/xuxa/67231/


TERÇA-FEIRA: “Usando o corpo para contar.”

Querida família cante novamente a música: Cinco Patinhos, para o

seu bebê e depois estimule ele a ir fazendo gestos de acordo com a

música, usando os dedinhos para fazer a contagem.

Endereço da imagem:

https://napracinha.com.br/2017/01/como-incentivar-a-aprendizagem-dos-numeros-em-casa/

https://napracinha.com.br/2017/01/como-incentivar-a-aprendizagem-dos-numeros-em-casa/
https://napracinha.com.br/2017/01/como-incentivar-a-aprendizagem-dos-numeros-em-casa/


QUARTA-FEIRA: “MINHA LETRA”

Os pais numa rodinha conversando com os bebês apresenta a letra inicial do

nome feita com papelão, apresentar a criança e deixar ela manipular.

Depois pingue um pouco de tinta guache em cima da letra e deixe sua criança

pintar. Deixe secar e cole essa letra em um lugar de destaque onde a criança

possa sempre estar vendo e tocando na letra, mostre a ela e diga letra ___ do

nome de __________.

Endereço da imagem:
https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/letras-de-papelao/

https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/letras-de-papelao/
https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/letras-de-papelao/


QUINTA-FEIRA: “VAMOS CONTAR?”

Para essa atividade você vai precisar de: Um pote plástico para representar o 

lago, pregadores de roupa, simbolizando os patinhos.

Com a criança sentadinha perto de você e ao som da musica: 5 patinhos

(cantado por ela e por um adulto) ir cantando e pedindo a criança para prender

o pregador que representa o patinho na beirada da vasilha. Nesse processo ela

estará desenvolvendo habilidades de pinça ao abrir e prender os pregadores (o

movimento de pinça é um marco do desenvolvimento muito importante para os

pequenos, pois aumenta a capacidade deles de explorar o mundo,

potencializando a aprendizagem e a coordenação motora fina), além disso,

estará desenvolvendo habilidades de quantificar, sequência numérica,

oralidade, entre outras.

https://www.tempojunto.com/2015/12/03/brincadeira-simples-com-materiais-da-casa

https://www.tempojunto.com/2015/12/03/brincadeira-simples-com-materiais-da-casa


SEXTA-FEIRA: “Conhecer os numerais através da brincadeira de boliche”

Primeiro confeccione o boliche com a criança. Você irá precisar de cinco

garrafas pet. Por os numerais de 1 a 5 nas garrafas ( use a criatividade para

enfeitar as garrafas, podem usar eva, papel colorido, ou até mesmo com

canetas coloridas). A bola pode ser feita com folhas de revistas amaçadas e

depois passe fita adesiva ou meia.

Agora podem brincar. Quando a criança derrubar os pinos com a bola,  mostre 

a ela o número que está na garrafa e pede para repetir.

Bola Modelo das garrafinhas


