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1) Atividade: Poema

Escuta ,fala, pensamento e imaginação.

Peça ao seu responsável que leia o poema abaixo;

Pontinho de Vista –
Pedro Bandeira
Eu sou pequeno, me dizem,
e eu fico muito zangado.
Tenho de olhar todo mundo
com o queixo levantado.

Mas, se formiga falasse
e me visse lá do chão,
ia dizer, com certeza:
— Minha nossa, que grandão!
https://leiturinha.com.br/blog/10-poemasfamosos-para-ler-com-as-criancas/

E aí, gostaram do poema?
Voces podem ler esses e outros vários vezes em sua
rotina.
A leitura e a frequencia são afatores priordiais
para o desenvolvimento das crianças . a leitura pode
ser acompanhada de outra atividade , como por
exemplo:
-conversa sobre o poema;
-pedir para a criança imitar a cara de zangado,
-explorar o tamanho das pessoas da casa (pequeno e
grande );
-procurar formiguinhas no quintal;
-ilustrar oi poema ,etc.
O mesmo pode ser feito com as músicas.

O eu, o outro e o nós
2) Atividade:Tarefas cotidianas
Vamos transformar tarefas
desenvolvimento da crianças?

cotidianas

simples

em atividades importantes

para

o

Primeiramente escolha uma atividade recorrente do seu dia a dia em que a criança possa ser
inserida sem riscos para a sua integridade física, tais como:
Colocar ou retirar roupas do varal (a criança pode lhe oferecer os pregadores e ajudar a segurar
pequenas peças de roupas);
Juntar os brinquedos/objetos espalhados;
Guardar vasilhas no local correto;
Guardar peças de roupas no armário;
Direcionar materiais para o lixo corretamente.
https://anacuder.com/wp-content/uploads/2018/02/541389Ensine-a-crian%C3%A7a-que-ap%C3%B3s-as-brincadeiras-elasdevem-guardar-os-brinquedos.-Foto-divulga%C3%A7%C3%A3o.jpg
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Corpo, Gesto e movimento
3) Atividade : Dançar
Vamos dançar?
Chame a criança para dançar com você.
Vocês vão dançar ao som de músicas diversas, acompanhando o ritmo de cada uma delas.
Algumas músicas são mais agitadas, outras mais lentas. O corpo deve acompanhar o andamento
da música, movimentando-se rápido ou devagar.
Observe os movimentos da criança e como ela acompanha a música.
Estimule a criança a pular, rodar, dançar sozinha ou acompanhada.
Faça alguns movimentos para que ela imite, tocando os pés erguendo os braços, batendo palmas,
marchando, batendo os pés no chão, sempre seguindo o ritmo da música.
Dance com a criança no colo. Isso fortalecerá o vínculo entre vocês.

https://leiturinha.com.br/blog/danca-com-bebe/
A seguir, disponibilizamos algumas sugestões de músicas nos links do Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=Uw3pprp_btw
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