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SEGUNDA-FEIRA



BRINCANDO COM A PARLENDA!

Hoje a sua família vai recitar para
você uma parlenda muito conhecida!
Depois de vocês brincarem com essa
parlenda falando ela várias vezes,
vamos produzir carimbos para pintar
com batatinhas! Peça um adulto para
desenhar algumas coisas na
batatinha cortada ao meio, pode
sérum coração, ondas do mar, para
você molhar a batata na tinta e
carimbar no papel.
Tenho certeza que será muito
especial!

TERÇA-FEIRA

Endereço da Imagem: https://br.pinterest.com/pin/765330530402570417/

https://br.pinterest.com/pin/765330530402570417/


MÃO NO CORAÇÃO!

Na parlenda que aprendemos a mamãe está dormindo com a mão aonde?
Isso mesmo no CORAÇÃO, agora você vai fazer algo muito especial, você vai
sentir o coração das pessoas da sua casa, coloque a mão sobre o tronco delas e
veja o pulsar do coração, coloque agora seu ouvido sobre o tronco para escutar
o coração, Psiu! Faça silêncio para escutar direitinho!!

Um agora que você já sentiu, já ouviu o coração das pessoas que moram na sua
casa peça um adulto para cortar uma folha no formato de um coração e vocês
irão carimbar a mão dentro. Escolha alguém que te deixa sempre muito feliz!

QUARTA-FEIRA

Endereço da Imagem: https://www.colegiosantamonica.com.br/folclore-parlenda-mat-i-manha-taquara/

https://www.colegiosantamonica.com.br/folclore-parlenda-mat-i-manha-taquara/


O SOM DO CORAÇÃO!

Hoje vamos ouvir uma música que fala do Som do Coração, ontem

você ouviu o barulhinho que faz o coração da sua família e aí será que

nessa música o som é igual?

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=GWDLaNuu3Nc

Um que lindo ouvir o som deste coração das pessoas, todas são muito

especiais para cada um de nós. Agora que tal você junto com sua

família fazer o som do coração com duas tampas de panela, segure na

alça e bata encontrando uma na outra, no momento que a música

cantar Tum, tum Tum, vai ser legal... Depois você pode inventar mais

coreografia e batuques para esta canção! Se divirtam!

QUINTA-FEIRA

Endereço da Imagem: http://florzinhacomarte.blogspot.com/2009/10/tampas-musicais.html

https://www.youtube.com/watch?v=GWDLaNuu3Nc
http://florzinhacomarte.blogspot.com/2009/10/tampas-musicais.html


RASGANDO E COLANDO!

Hoje vamos estar explorando a técnica
da rasgadura, estimule a sua crianças a
utilizar as duas pontas do dedo para
fazer a rasgadura do papel colorido ou
revistas, jornais para enfeitar o
coração e deixá-lo bem bonito colando
os papéis que rasgou. Esta técnica traz
um momento de relaxamento muito
importante para as crianças, para
estimular utilize de músicas calmas,
que ajudem na concentração e no
prazer da realização da atividade.

SEXTA-FEIRA


