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Endereço de Imagem: https://www.pinterest.pt/pin/431430839286019155/

VOA, VOA, VOA, VOA BORBOLETA!

Hoje vamos reciclar o rolinho de papel

higiênico que você utilizou ontem na

brincadeira musical com o professor de

Educação Física e vamos construir uma linda

borboleta! Olha que legal na imagem ao lado,

você pode pintar, encapar com papel, depois

colar o rosto da borboleta e as asas!

Converse com sua criança sobre a felicidade e

a tristeza, e compare os sentimentos com a

borboleta. A borboleta está feliz porque ela

pode voar, está com saúde, mas se a asa dela

quebrasse como ela ficaria?

https://www.pinterest.pt/pin/431430839286019155/


CONSTRUINDO O TAMBOR!

Para cantarmos mais músicas esta semana vamos construir um tambor para 
ficar mais divertido nossa brincadeira musical.
Basta pegar uma lata vazia e cobrir com uma bexiga cortada, sem o bico.
Quanto mais esticada a borracha melhor o som ficará, mas é preciso tomar
cuidado para não rasgar. Prendemos a bexiga usando uma fita adesiva bem
resistente, para evitar que o tambor desmonte durante as brincadeiras mais
animadas. E para deixar a atividade ainda mais sonora, colocamos dentro de
cada latinha um punhado de diferentes coisas como feijão, arroz, milho,
areia e palitos de dente, criando uma divertida mistura de tambor com
chocalho. Quando seu tambor estive pronto cante a música da lagarta que
aprendeu essa semana e outras canções!

QUARTA-FEIRA

Endereço de Imagem: http://massacuca.com/tambores-de-lata-e-bexiga/

http://massacuca.com/tambores-de-lata-e-bexiga/


A Lagartinha Colorida

Hoje vamos recitar a parlenda da Lagarta colorida, você não conhece? Ah a 

professora pesquisou e encontrou um vídeo muito legal com essa parlenda 

cantada. Chame a sua família e se divirtam juntos. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xX93k7-0HgU

Depois de ouvir a parlenda e dançar com ela, vamos construir uma lagarta

muito legal! Segue aí as instruções para o papai e a mamãe fazer com você!

Elaboração de lagartinha com materiais reciclados. Divida a caixa de ovos ao

meio e pinte/decore com os materiais que possui. Se pretender que a

lagartinha fique mais comprida, adicione outra metade da caixa de ovos.

Materiais a utilizar:

•Caixas de ovos

•Tintas

•Pincéis

QUINTA-FEIRA

Endereço da Imagem: https://fundacaoantonioaleixo.com/atividades-creche/atividades-sala-2-anos-primavera/

https://www.youtube.com/watch?v=xX93k7-0HgU
https://fundacaoantonioaleixo.com/atividades-creche/atividades-sala-2-anos-primavera/


MINHAS MÃOS E A LAGARTA!

Hoje vamos construir uma lagartinha com o carimbo das mãos,

pra deixar ela bem colorida como diz na parlenda, utilize várias

cores para pintá-la. Se divirta em carimbar as mãozinhas e

fazer a lagartinha!

Lembre de mandar fotos para a professora acompanhar seu

processo de desenvolvimento!

Um forte abraço!

SEXTA-FEIRA


