
                 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

            SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATIVIDADES BERÇÁRIO

TEMA:  ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DIA DAS MÃES

1ª Atividade: Passeio divertido

Organizar um espaço com almofadas, tapete, pufs fazer um pequeno Circuito.
Falar e Mostrar "foto ou imagem de passeio de trem" e juntos fazer o percurso
imitando e  fazendo o sons do trem. Seu filho vai adorar a diversão!

Objetivo: Estreitar laços afetivos, concentração, coordenação motora, 
imaginação

2ª Atividade: Vamos pintar o bolo?

Preparar um cantinho confortável,  falar para a criança que é aniversário da
cidade. Em um papel, desenhar um bolo em tamanho grande e com uma tinta e
uma esponjinha ou pincel, pintar o dedinho dela (e) e  com seu auxílio, enfeitar
o bolo e cantar Parabéns pra Cidade. Vocês irão se divertir muito!

Objetivo: Estreitar laços afetivos, percepção tátil e visual, incentivo a oralidade.
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3ª Atividade: Lá vai o trem

Preparar um cantinho aconchegante, dar caixas de leite vazias e limpas (2 ou
3), para a criança, empilhar, contar quantas tem, depois dizer: Vamos fazer um
trem? Passar uma fita adesiva e um barbante ou linha e incentivá-la a brincar.
Você e seu filho irão se divertir... 

Objetivo: Coordenação motora, imaginação, criatividade.

 

4 ªAtividade: De Umbigo a Umbiguinho

Assistir o vídeo com a criança e relembrar desde quando estava grávida, um
momento único entre mãe e filho. Depois cante para a criança. 

Link do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=KGBhc3qp-bI

https://www.youtube.com/watch?v=KGBhc3qp-bI


Objetivo: interação, concentração, afeto
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5ª Atividade: Para a Mamãe

Assistir o vídeo “...para todas as mamães!” da galinha pintadinha e aproveitar
esse momento “mãe e filho” que  será muito especial. Aproveite e abrace seu
filho(a) e dê muitos beijinhos… Ele vai amar, e você mais ainda!

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=v0rX7souIRI

https://www.youtube.com/watch?v=v0rX7souIRI



