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Campo de experiência: O eu, o outro e o nós
Objetivos de Aprendizagem: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas
brincadeiras e interações das quais participa.

Tema: Representação da própria imagem

Atividade 04 – Brincando com sombras e luzes

Desde muito pequenas, as crianças se encantam com a luz e prestam muita atenção às sombras
e seus movimentos. Por isso, vamos sugerir duas formas para que as crianças tenham essas
experiências de/e observação.

Recurso: luz do sol (caso esteja sol) / Lanterna, abajur, lanterna do celular (caso seja necessário
realizar dentro de casa

Estratégia: Em um ambiente externo (quintal, parque) e com bastante sol, leve a criança a
realizar movimentos de alongamento, como esticar os braços para cima, abrir as pernas, flexionar
os joelhos, olhar para os lados. Nesse momento, convida a criança para observar sua própria
sombra, convida-a também a se locomover (correr, andar, pular) enquanto percebe que a sombra
a acompanha na brincadeira.

As crianças gostam de brincar com sua própria sombra, tentando alcançá-la como em um jogo,
entretendo-se também com os movimentos que fazem e as formas que produzem, a depender da
hora do dia e da posição do Sol.



Sugestão para os bebês:

Outra forma a se realizar, especialmente com os bebês menores, é preparar um ambiente à meia
luz e, com o auxílio de uma lanterna, projetar as sombras das mãos na parede. Brinquem com os
gestos imitando animais, formas, movimente os dedos para que a criança observe. Ou ainda,
jogue a luz da lanterna de um lado para o outro para que os pequenos possam observar essa
direção e movimento.

As crianças são atraídas pelo jogo das luzes e das sombras. Para os bebês e crianças bem
pequenas uma fonte de luz pode chamar-lhes a atenção, e como o simples “acende e apaga” se
transforma numa divertida brincadeira.

Olha que dica e sugestão maravilhosa para realizar aí na sua casa com os pequenos ou ainda os
bebês de colo. Use a sua criatividade.

https://www.youtube.com/watch?v=kM8g7uK_qqk

Observar se: A criança participou com alegria? Apreciou esse momento?

https://www.youtube.com/watch?v=kM8g7uK_qqk

