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Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.

Objetivo: Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no
alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes
naturezas.

Tema: Semana da Ciência - Experiências.

Atividade 1: Bolha de Sabão Caseira

1 - Bolha de sabão – receita com glicerina

Para preparar a bolha de sabão em casa, você precisará de:
200 ml de água da torneira;
50 ml de detergente concentrado;
1 colher de chá de glicerina ou glicerol vegetal.
Despeje a água em uma tigela, adicione o detergente para lavar louça e a glicerina ou glicerol
vegetal e mexa tudo bem para misturar todos os ingredientes.
Transfira tudo para o clássico recipiente de bolhas de sabão, comece a fazer as tuas bolhas e
divirta-se com as crianças.
Se você deixar a solução descansar por um dia, os ingredientes irão se misturar melhor e você
terá bolhas de sabão melhores ainda.
Algumas receitas adicionam aos ingredientes indicados 1 colher de chá de amido de milho. Não
custa nada experimentar esse adicional.

2 - Bolha de sabão, receita sem glicerina

Aqui está outra receita para experimentar na preparação da bolha de sabão em casa:
● 4 xícaras de água morna;
● ½ xícara de açúcar;
● ½ xícara de detergente líquido;
Despeje o açúcar em água morna e mexa até derreter. Adicione o detergente e mexa novamente.
Misture bem os ingredientes e comece a fazer as bolhas de sabão!



Vai uma dica para brincar com a criançada, que tal fazer esse brinquedinho reciclado para fazer
bolhas de sabão com garrafinha pet? O legal é que essa é diferente das tradicionais, pois nessa
sai um monte de bolhas de uma só vez. Brinque ao som das músicas bolinha de sabão.
Para fazer você vai precisar de: 1 garrafa Pet cortada, 1 meia, elástico de borracha, e se preferir
personalizar com materiais variados.
Como fazer: Posicione a meia na extremidade cortada da garrafa, prenda com o elástico, e
personalize com materiais variados.

Livro Cadê? Achou! pg. 244.

Link Atividade:

https://youtu.be/2x-xGGOBMoM

Link História:

https://youtu.be/YyjPlPSdsMw

https://youtu.be/DMVt9KpRAyc

Link Musica:

https://youtu.be/j2lS-6YF4Eo

https://youtu.be/z0rWq4vmDxA
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