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LINK DA ATIVIDADE 

https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg 

O patinho colorido. 

Atividade: Pega e cola  

Recursos: Celular, computador, tablet, tv smart, bolinhas coloridas, prato de 

papelão e fita adesiva. 

Estratégia: 

Assistir ao vídeo musical em seguida o adulto pega o Kit pedagógico e deixa a 

criança explorar os objetos, depois fixe bem o prato de papelão em uma parede 

da casa na altura da criança ou até se ficar mais fácil para criança cole o prato 

no chão; ensine-a brincar colar e retirar as bolinhas do prato; ao colar e retirar a 

bolinha o adulto vai falando para criança o nome das cores (amarelo, azul e 

vermelho 

Observação:  As crianças que ainda não conseguem participar ativamente da 

atividade, observam os responsáveis na realização da mesma. 

Registrem e compartilhem conosco de como foi essa experiência, como ocorreu 

a exploração dos objetos, a criança gostou? 

Curiosidade sobre está atividade: 

As cores estão presentes em todos os lugares e são um atrativo para as 

crianças. Logo cedo percebemos seus olhinhos atentos na presença de um 

objeto de cor vibrante e vemos suas mãozinhas se esticando para pegá-lo e 

interagir com ele. A exploração desse material concreto contribui para o 

aprendizado da criança sobre identificação das cores de maneira prazerosa e 

satisfatória, além de estimular a coordenação psicomotora, força da preensão 

palmares, noção de espaço, possibilitando assim novas descobertas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg
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Atividade: Culinária Amarela. 

 

Recurso: Alimentos amarelos. 

 

Estratégia:  

Aproveitar que o final de semana está chegando e junto com a criança verificar 

o que tem em casa de alimentos amarelos e fazer uma receita deliciosa, pode 

ser: bolo de milho, de banana, pão de queijo ou salada de frutas. O que desejar 

e relembrar a cor amarela em família. 

Se for fazer um bolo pedir ajuda da criança para mexer a massa, se for salada 

de fruta deixar a criança cortar os pedaços da fruta e misturar. 

Depois relatar este momento tão especial no grupo da sala. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:   

Incentivar a criança a conhecer a cor dos alimentos e consumir alimentos 

saudáveis, possibilitando o fazer e o experimentar de maneira prazerosa, 

organizada e segura. 

 

 

 

 


