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SEGUNDA-FEIRA



CARIMBO DAS MÃOS 

Hoje vamos cantar novamente a canção que a Professora Dayane
ensinou ontem, isso ajudará o bebê a fixar a canção e a vivenciar os
sentimentos novamente. Para registrarmos este tempo com a
interação com as mãos vamos molhar as mãozinhas do bebê em tinta
guache ou outro tipo de tinta que desejar, como a comestível
ensinada semana passada e carimbar numa folha formando o
coração, como nos mostra a imagem.
Converse com o seu bebê sobre como utilizamos as nossas mãos
quando estamos com as outras pessoas: Para fazer carinho, abraçar,
jogar beijinhos...

Depois de carimbar as mãozinhas mande a 
professora o vídeo de você interagindo com 

sua família e a música e a foto do seu coração!

TERÇA-FEIRA

Endereço de Imagem: https://www.soescola.com/2017/04/lembrancinhas-coracao-com-carimbos-das-maozinhas.html

https://www.soescola.com/2017/04/lembrancinhas-coracao-com-carimbos-das-maozinhas.html


VAMOS DANÇAR!

Hoje convidamos você e seu bebê a interagir com uma canção que faz parte do

repertório musical de muitas pessoas: “Se você está contente bata palmas!”, para

você recordar esta canção entre no link

https://www.youtube.com/watch?v=cRH9e3pBUsw

e assista com sua criança interagindo e dançando conforme a música diz!

Vá nomeando as partes do corpo, utilize um espelho onde a criança se veja

dançando tenho certeza que ela vai se divertir!

Registre esse momento para a professora acompanhar o aprendizado de sua

criança! Envie pra ela e conversem um pouco como foi brincar de dançar com seu

bebê!

QUARTA-FEIRA

Endereço de Imagem: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4171/registros-no-espelho

https://www.youtube.com/watch?v=cRH9e3pBUsw
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4171/registros-no-espelho


MURAL DAS SENSAÇÕES

Hoje vamos explorar as diversas texturas que podemos encontrar
dentro de casa mesmo.
Para montar o mural das sensações a família poderá cortar moldes de
mãos de papéis coloridos e sobre eles colar alguns objetos que
encontramos dentro de casa como: escova de roupa, plásticos,
esponja, algodão, fralda, peneira, lixa, dentre outros objetos que
possuem texturas diferentes.

Você irá convidar seu bebê assim que o mural estiver
pronto a tocar com as mãozinhas os objetos sentindo
cada um deles, observe as expressões faciais que ele
irá fazer nas descobertas através do toque. Mostre
quais são perigosos para ele, que pode machucar, e
ele ficar triste.

QUINTA-FEIRA

Endereço de Imagem: https://farideaborihan.blogspot.com/2018/04/desenvolvendo-sensacoes-tateis.html

https://farideaborihan.blogspot.com/2018/04/desenvolvendo-sensacoes-tateis.html


RASGADURA

Hoje a nossa atividade será para seu beber relaxar, dê a ele

várias revistas que possam ser rasgadas e estimule a fazer

esses recortes com as mãos puxando o papel, incentive ele a

cortar em pedacinhos o papel durante este processo você

pode colocar uma música bem calminha para ele ir ouvindo

enquanto se concentra nos recortes, depois brinquem de chuva

de papel picado! Joguem os papéis para cima e festejem.

Nesta fase as crianças ainda levam tudo a boca por isso não

deixe seu bebê desacompanhado para a realização desta

situação de aprendizagem.

SEXTA-FEIRA

Endereço da Imagem: http://massacuca.com/brincando-com-pedacos-de-papel/

http://massacuca.com/brincando-com-pedacos-de-papel/

