
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

  ATIVIDADES DO BERÇÁRIO

TEMA: FENOMENOS DA NATUREZA/PARTES DO CORPO HUMANO

OBJETIVOS:  Explorar  e  descrever  semelhanças  e  diferenças  entre  as
características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho); Observar
e  identificar  fenômenos naturais  (luz  solar,  vento,  chuva  etc.);. Conhecer  o
próprio corpo;  Descobrir  as partes  do  corpo  humano e  suas  diferentes
capacidades de movimentação, função e sentido.

1- MUSICALIZAÇÃO / DANÇA

Vídeo Musical Mundo Bita  “Natureza Sempre se Transforma” que encontra-se
no Youtube. Neste vídeo a criança através da ludicidade terá contato visual
com a natureza e suas transformações.

2-HORA DA HISTÓRIA ( FENÔMENOS DA NATUREZA)

Vídeo história “ Fenômenos da Natureza”- Educação Infantil que encontra-se
no Youtube, onde a criança poderá através da ludicidade aprender quais são
os fenômenos naturais como o sol, a chuva, o vento etc..
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3 – HORA DA BRINCADEIRA ( PAU DE CHUVA)

Nesta atividade estaremos confeccionando um instrumento musical indígena,
chamado pau de chuva, que recebeu esse nome por emitir um som parecido
com o da chuva. Precisaremos para essa atividade os seguintes materiais ( um
rolo de papel laminado ou 3 rolinhos de papel higiênico, em pedaço de papel
alumínio ou um saquinho plástico enroladinho para que caiba dentro do rolinho
que será utilizado, cola, tesoura, arroz, fita adesiva, giz de cera ou, tinta guache
etc).Desenvolvimento : a família pegará o rolinho de papel alumínio e tampará
um dos lados dele deixando bem fechadinho, em seguida irá pegar pedaço de
papel alumínio ou saquinho plástico que tiver disponível e enrolará como se
fosse um canudo e colocará dentro do rolinho de papel e acrescentará o arroz ,
logo após feche bem, para que na hora em que a criança for brincar não abra e
caia todo o arroz que foi colocado dentro. Juntamente com a criança decorará
seu pau de arroz utilizando a criatividade e os materiais disponíveis em casa,
depois é só se divertir ouvindo o barulhinho similar ao da chuva conforme a
criança movimenta seu brinquedo, eles vão adorar.

 

                

4 – MUSICALIZAÇÃO ( APRENDENDO AS PARTES DO SEU CORPO)

Vídeo Musical Litter Angel Canal do Joãozinho “ O Bebê Aprende as Partes do
Corpo Humano” que encontra-se no youtube. Ao assistir o vídeo com a criança
enfatize pra ela os nomes das partes do corpo que estão aparecendo no vídeo
para que assim a criança possa interagir e conhecer as partes de seu corpo.

5 –MUSICALIZAÇÃO ( CORPO, GESTO E MOVIMENTO)
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Vídeo Musical Bob Zoom  “Cabeça, Ombro, Joelho e Pé” que encontra-se no
Youtube,  Através  da  música  a  criança  mesmo  pequenina  irá  aprender  e
reconhecer  quais  são  as  partes  do  seu  corpo.  Realize  os  movimentos  da
música  juntamente  com  a  criança  dessa  forma  estará  estimulando  o
desenvolvimento motor através do movimento da dança. 

Até a próxima semana!


