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Semana da criança

Você já brincou de cama de gato?

 “Cama de Gato” é um jogo simples que é jogado com um pedaço de barbante. Duas ou
mais pessoas usam o cordão para fazer várias formas, cada uma partindo da anterior. O
objetivo do jogo é chegar na última forma sem cometer erros. Aprender a jogar Cama de
Gato é bem fácil, só precisa de um barbante que meça 1 metro e 20 centímetros (caso
não tenha barbante, pode ser lã ou até um cadarço). 

Assista ao vídeo a seguir para conhecer essa brincadeira e divirtam-se!

https://www.youtube.com/watch?v=qaxEdtco9JU

https://www.youtube.com/watch?v=WPG3bHakrxg&feature=youtu.be

Não consegue acessar o vídeo? No link a seguir você pode ter acesso ao tutorial de como
brincar e além disso algumas curiosidades sobre a origem: 

https://museugrandesnovidades.com.br/brincadeira-cama-de-gato/
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Vamos brincar?

Jogo dos copos

Material necessário:
 3 Copos plásticos grandes

 10 tampinhas de garrafa PET

 3 Etiquetas ou pedaços de papel e fita adesiva

 Canetinhas

Instruções:
Nessa brincadeira, coloque sobre uma mesa 3 copos grandes de plástico: o 

primeiro com uma etiqueta escrito “Centenas”, o segundo com outra em que se lê 

“Dezenas” e no terceiro, a palavra “Unidades”.

Na sequência, um jogador de cada vez se posicionará a uma determinada 

distância da mesa, receberá 10 tampinhas de garrafas e tentará acertá- las dento dos 

recipientes.

Se acertar 3 tampinhas no copo das centenas, 5 no copo das dezenas e 2 no copo 

das unidades, por exemplo, terá obtido um total de 352 pontos. Ganha quem fizer o maior 

número de pontos.

    

                                            CENTENAS        DEZENAS          UNIDADES
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SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS

NESTA  SEMANA PESSOAL,  FAREMOS UMA ATIVIDADE DIFERENTE PARA 
COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS, VAMOS CONSTRUIR UM FANTOCHE USANDO
CAIXINHA DE LEITE VAZIA, APÓS A ATIVIDADE PRONTA VOCÊS TERÃO UM NOVO 
BRINQUEDO, CONSTRUÍDO POR VOCÊS,  COM A AJUDA DOS PAIS, E PODERÃO 
BRINCAR MUITO EM CASA.

DIVERTIDO NÃO É?....ENTÃO VAMOS LÁ!!!!!!

Primeiro, você precisa lavar bem a caixinha de leite, e 
deixar secar, com a ajuda dos pais,  corte a caixa , 

seguindo o modelo da foto ao lado e dobre.

Depois, escolha o seu personagem, você pode fazer um 
animal que você gosta, o seu personagem de desenho 
favorito, ou até mesmo, fazer um fantoche com as suas 
características, assim você irá  se transformar em um 
boneco.Escolha o que quiser!

Depois de escolher, você precisa encapar a caixinha, usando os materiais 
disponíveis em casa, podem usar, papéis coloridos, retalhos de tecidos, lã, e.v.a, 
tintas, canetinhas, etc...Seja criativo!!!!




