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Espaço ,Tempo,relações e transformações.

1)Atividade: Brincadeira com macarrão

Material: um pote grande, potes pequenos, macarrão e caneca.
Prepare um ambiente calmo e aconchegante. Sente ao lado do bebê. Coloque o pote com o
macarrão cru e os objetos perto do bebê. Deixe que ele brinque com o macarrão usando as mãos.
Estimule o bebê usar acaneca para pegar o macarrão e encher o pote pequeno. Ajude- o a
derrubar o macarrão de um pote no outro.
Observe o bebê brincar com as mãos, potes e caneca.

Referência: https://www.tempojunto.com/2015/10/20/brincadeira-para-fazer-em-casa-com-seu-filho-pequeno/

http://www.tempojunto.com/2015/10/20/brincadeira-para-fazer-em-casa-com-seu-filho-pequeno/
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Traço, Sons, Cores e formas

2)Atividade: Garrafinhas estimuladoras- Caça ao som

Preparação do material que vai ser utilizado para as 4 próximas atividades.

Separe algumas garrafas pet descartáveis já higienizadas. Quanto menor a criança, menor a
garrafa.
Pode ser de refrigerante caçulinha e de 600ml, de água de 500ml.

Divida algumas para fazer instrumentos sonoros e outros para fazer coloridos.
Nas garrafas sonoras, coloque objetos duros e diferentes em cada uma delas. Por exemplo:

em uma,coloque botões; noutra grãos crus; já numa terceira, coloque tampas de caneta. Você
pode usar o material que tiver. Não precisa de muito, pois não precisa encher a garrafa.

Já as garrafas coloridas, que vão estimular a discriminação visual, você enche de água e
coloque papel de cores diferente em cada garrafa, EVA picadinho, se tiver pode incrementar
com anilina, guache,glitter e outros produtos que colorem a água.
Feche bem a rosca da tampa. Se puder, passe cola na tampa, aperte bem e deixe secar por
um tempo.
Esse simples material pode ser usado em várias atividades para estimular a visão, audição,
linguagem oral, memória e coordenação motora. Deixe a criança explorar livremente por um
tempo.
Agora, vamos à primeira atividade.

Caça ao Som

Com as garrafas sonoras, esconda-se fazendo barulho com a garrafa escolhida e estimule a
criança seguir o som e te achar. Essa atividade é adequada quando o bebê já engatinha ou anda.
Se não for o caso do seu bebê, faça barulhos ao redor da criança, mas de forma que ele não veja,
e perceba ele procurando visualmente de onde vem o som.
Cubra sua mão, com um lençol ou uma toalha, enquanto faz barulho com a garrafa. Estimule a
criança procurar o som, levantando e puxando o lençol.
Repita as atividades com as garrafas diferentes para que a criança perceba que os sons são
diferentes. Use, também, mais ou menos força para estimular com barulhos mais alto e baixo.
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