






TERÇA-FEIRA: JOGO ENCAIXANDO AS PEÇAS!

Primeiro, desenhe as formas numa folha de papel e depois

peça para as crianças encaixarem as formas nos lugares

certos. Então, está pronta a brincadeira. Quanto mais

formas diferenciadas tiver, mais desafiador será.

Endereço das Imagens: http://massacuca.com/jogo-das-tampas/

http://massacuca.com/jogo-das-tampas/


QUARTA-FEIRA: Brincadeiras com lençol e bola

Você tem em casa aquele lençol mais “velhinho” se puder fazer um

pequeno furo no meio do lençol e tiver uma pequena bolinha, pode ser

de (Ping Pong, de tênis, de borracha e até mesmo de papel). Cada um

segura numa ponta e coloca-se a bolinha no meio. A brincadeira é tentar

fazer a bolinha cair pelo buraco somente mexendo o lençol.

Outra possibilidade é brincar com bolas de soprar, nessa brincadeira

você não precisa fazer um pequeno furo no lençol. Duas ou mais

pessoas seguram as pontas do lençol e deixam a bola de soprar no

centro. A brincadeira consiste em jogar o balão para o alto usando

somente o lençol sem deixá-lo cair no chão.

Registrem por meio de fotos esses momentos!

Endereço da Imagem: 
https://limerique.com.br/brincar-com/5-brincadeiras-com-lencol/

https://limerique.com.br/brincar-com/5-brincadeiras-com-lencol/
https://limerique.com.br/brincar-com/5-brincadeiras-com-lencol/


QUINTA-FEIRA: TODOS SOMOS DIFERENTES!

Assistir ao vídeo: Mundo Bita – Todos Os Povos, destacando

que todos são diferentes link: https://www.youtube.com/watch?v=1TuiHeNltbo

Com bonecos e bonecas, imagens, fotos pedir para a criança

ir mostrando as diferenças, pele, cabelo, tamanho, etc.

Com tinta guache e uma folha oriente sua criança a desenhar

o rosto, pedir para a criança pintar os cabelos e os olhos.

Depois escreva o nome dela na folha em letra bastão de forma

que ela veja você escrevendo, e diga este é o nome de:

________________________;

Endereço de Imagem: 
https://ne10.uol.com.br/canal/entretenimento/noticia/2014/09/30/feira-de-livro-
pista-de-autorama-e-mostra-de-repteis-para-criancas-nos-shoppings-511680.php

https://www.youtube.com/watch?v=1TuiHeNltbo
https://ne10.uol.com.br/canal/entretenimento/noticia/2014/09/30/feira-de-livro-pista-de-autorama-e-mostra-de-repteis-para-criancas-nos-shoppings-511680.php


SEXTA-FEIRA: JOGO DO CAMINHO 

É só desenhar caminhos com fita crepe no chão para a brincadeira começar. Aliás, fita

crepe é um material simples, mas que é sempre bom ter em casa, pois rende muitas

brincadeiras divertidas.

Endereço de Imagem: https://www.tempojunto.com/2016/06/14/jogo-de-movimento-para-criancas-pequenas/

https://www.tempojunto.com/2016/06/14/jogo-de-movimento-para-criancas-pequenas/

