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A MÁGICA DAS CORES 

Através do lúdico as crianças pequenas aprendem com as brincadeiras prazerosas.  

Podemos associar alguns desenhos de frutas, as quais as crianças já conheçam e iniciar a 
magia.  

Desenhe frutas em papel sulfite (desenhe as frutas que a criança conheça, como: banana-
amarela; maçã- vermelho; limão- verde...), cole-as nas garrafas separadamente.  

Umedeça o algodão de tinta guache e coloque-o na tampinha da garrafa fechando-a. Ex.: Na 
garrafinha com a maçã colada, tinta guache vermelha; com o limão, tinta guache verde.  

Convide a criança para participar da brincadeira apresentando-lhe as garrafas, já com a figura da 
fruta colada e a garrafinha pet tampada com o algodão molhado do guache da cor da fruta 
desenhada. 

 Primeiro, veja se a criança sabe o nome da fruta e da sua cor. 

A surpresa surgirá quando a criança chacoalhar a garrafinha e a magia das cores aparecerem em 
cada fruta colada. 

Materiais: 
 Papel sulfite 
 Lápis para desenhar 
 Cola 
 Garrafa Pet com água 
  Tinta guache 
 Algodão  
 Pincel para molhar o algodão  

 
 

  

 



 
Aproveite esse momento com muita diversão e alegria e surpreenda-se com as descobertas de 
seu/a filha/o. 

Não se esqueça de registrar com fotos e vídeos!  
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   Atividade: Trava - língua 

Estratégia:  

Para enriquecer a atividade, além de assistir o vídeo com a criança, os pais e/ou responsáveis 
poderão pegar uma sacolinha ou saco de pão, lixo (de acordo com a disponibilidade) e colocar objetos 
dentro e tirar, perguntando para criança se está dentro ou fora.  

Também poderão repetir as palavras do trava-língua. 

Boa atividade   

 

Vídeo: https://youtu.be/clFEmVizMHI 

 

 

 


