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Atividade: Frango na Panela. 

 

Recurso: celular, computador, tablet, panela, pelúcias, bonecos (as) ou 

brinquedos de borracha. 

 

Estratégia:  

Em um local confortável da casa o adulto convidará a criança e toda a família 

para brincarem de “Frango na Panela”. Juntos irão separar uma panela e o 

Frango (de brinquedo) ou pode ser uma pelúcia, um boneco para substituir o 

Frango. Inicia-se a brincadeira colocando a panela um pouco distante e o 

responsável irá arremessar o brinquedo a fim de acertar dentro da panela, 

deixando que a criança observe seus movimentos e de cada membro da família.  

Agora é a vez da criança, entregue o brinquedo para ela e coloque a panela mais 

próximo dela, estimulando para que arremesse o objeto para dentro da panela 

comemorando e elogiando a cada tentativa.  

Observação:  

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 

relatem como foi essa experiência para a criança. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Trabalhando com o tema Festa Junina, propomos a brincadeira Frango na 

Panela, pois além de divertida ela possibilita a criança a interação e movimentos 

de arremesso, descobrindo força e equilíbrio.  
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Link da música: https://youtu.be/ZgpJvhIwa8Q 

Milho milho milho | ZiS Boa Noite | Canção para Crianças 
 

Atividade: Cantarolando palavras diferentes. 

 

Recursos: celular, tv, tablet, etc. 

Estratégia:  O adulto juntamente com à criança, pode convidar toda a família 

para participar desta atividade.  Irão assistir ao vídeo da música “ o milho", e 

cantar, dançar junto com a criança a música do “ do milho". Quando chegar 

nesses trechos da música " tchac, tchac, tic, tic, poc, poc" incentive a criança 

repetir várias vezes essas palavras, explique para à criança que essas palavras 

são os barulhos que a enxada faz quando está deixando a terra bem fofinha para 

plantar o milho, depois na colheita do milho faz tchac, tic quando o agricultor tira 

a palha do milho e poc quando o milho é colocado na panela para virar pipoca. 

A criança repetindo essas palavras auxiliará no desenvolvimento da oralidade. 

Boa diversão aguardamos fotos, vídeos ou relatos deste momento alegre da 

criança.  

Curiosidade sobre esta atividade: A atividade promove a interação da criança 

com o adulto nas brincadeiras, também criar sons diferentes e rimas, ampliando   

a oralidade. 

 

 

https://youtu.be/ZgpJvhIwa8Q.

