ATIVIDADE PARA BERÇÁRIO
ATIVIDADE 1- EXPERIÊNCIAS COM ESPONJAS



Recursos: bacias, água, esponjas cortadas em cubos.



como fazer?



Cortar uma esponja de banho em pequenos cubos e colocar os
pedacinhos em uma bacia com um pouco de água. deixar ao lado outra
bacia vazia e entregar para a criança um pegador de gelo (ou pegador de
macarrão). para tornar a proposta ainda mais convidativa para que todos
brinquem ativamente, pode-se utilizar corante na água para que durante
a brincadeira as crianças possam também explorar e notar a junção das
cores do material da esponja com água. a ideia é transferir as esponjas
de uma bacia para a outra. a criança também poderá usar as mãos.



A Atividade tem como objetivos: explorar a interação entre líquidos e
esponjas em uma brincadeira com bacias cheias de água.

ATIVIDADE 2APRENDER BRINCANDO – ATIVIDADES PARA A FAMÍLIA
Querida família estas atividades foram pensadas, para que neste período de
suspensão de aulas, vocês contribuam para o processo de aprendizagem de
seus bebês, as atividades são simples, porém muito importantes para o
desenvolvimento de nossos pequenos.
Atividade 1: Caixa do tesouro
Materiais: Para essa brincadeira a família irá precisar de uma caixa, e utensílios
domésticos que não ofereçam perigo ao bebê, como: colheres, peneiras,
tampas, potes, e demais objetos que façam barulho.
Modo de brincar: Os objetos devem ser colocados na caixa, depois a caixa
deve ser chacoalhada para que o barulho chame atenção da criança, em seguida
a caixa deve ser colocada no chão para que o bebê explore os sons, as texturas
e as demais características dos objetos de forma livre, neste momento a família
pode participar da brincadeira fazendo diferentes sons com os objetos.
Importância da brincadeira: esta brincadeira irá estimular a percepção auditiva
e visual do bebê, desenvolver a curiosidade por meio da exploração de novos
objetos, ampliar a coordenação motora.

