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Espaço , Tempo,relações e transformações.
1) Atividade:Explorar o elemento natural água em função dos seus estados físicos.
Vamos explorar o elemento natural água em função dos seus estados físicos?
Para isso, separe duas vasilhas e preencha-as com cubos de gelo e água quente,
separadamente.
A água deve estar quente a uma temperatura adequada para a imersão das mãos!!!
Em seguida, convide a criança para explorar as diferentes características da água.
Figura : Cubos de Gelo

Oriente a criança colocando as mãos dela em um
recipiente de cada vez,dialogando com ela sobre as
diferentes sensações que podem serpercebidas através
do tato, como: quente, frio, morno, duro (os cubos
de gelo) ou liso. Depois permita que ela explore
livremente até o derretimento completo das pedras de
gelo e a perda de temperatura da água quente, a qual
passará a ficar morna, e finalmente, fria.

Fonte : Escola Britanica.com.br

Traço, Sons, Cores e formas.
2) Atividade: Brincadeira com Chocalhos de garrafa Pet.
O adulto deverá selecionar 05 garrafas pet pequenas e colocar dentro de cada uma diferentes
grãos(milho, arroz, feijão preto, feijão carioquinha, ervilha e outros). E poderá usar durex colorido
para enfeitar as garrafas. Depois a criança deve explorar e brincar com as garrafas, por exemplo
com o chocalho.
Conforme a criança for pegando o chocalho para brincar, o adulto deverá ir falando as cores dos
grãos para que ela perceba a diferença entre eles e orientá-la a prestar atenção ao som de cada
chocalho.
A brincadeira, além de divertida, faz com que a criança observe diferentes cores e diferentes sons
emitidos por cada garrafa pet.

