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ATIVIDADE: BOLINHAS DE SABÃO 

Nesta semana iremos trabalhar a temática "Brincadeiras". O brincar é uma linguagem própria das 

crianças, mas queremos destacar a importância do brincar para o desenvolvimento delas. É por 

meio das brincadeiras que as crianças desenvolvem atos do seu dia a dia, não importa o tipo da 

brincadeira, a criança sempre vai adquirir habilidades, experimentando situações, aprendendo a 

lidar com o mundo exterior e formando sua personalidade. Enquanto brincam, as crianças 

expõem seus sentimentos, aprendem, constroem, exploram, pensam, sentem, reinventam e se 

movimentam. Preparamos atividades bem divertidas. Aproveitem! 

Hoje vamos iniciar com a brincadeira "Bolinhas de sabão".  Estamos disponibilizando um link logo 

abaixo com a música bolinhas de sabão. Após assistir, proponha para a criança o preparo da 

brincadeira. Materiais necessários:  

Água 

Sabão (detergente) neutro 

Tigela média pode ser bacia ou balde. 

Utensílios para formar as bolinhas: espátula com buracos ( escumadeira), funil, raladores, raquete 

mata moscas. Você pode utilizar uma garrafa pet pequena cortada ao meio, usando a parte de 

cima para assoprar. 

ATENÇÃO: Tomem todos os cuidados para a criança não engolir o líquido com detergente. 

Preparo: 

Misture três partes de água com uma parte de sabão neutro na tigela e pronto. 

Convide a criança para ir até o quintal, garagem ou outro espaço ao ar livre. 

 Oriente ela a mergulhar o objeto escolhido na tigela com água e sabão e assoprar para que 

produza as bolhas. Faça uma vez para que ela visualize e vá interagindo com a criança falando a 

quantidade de bolinhas que está sendo formada, para onde está direcionando, se foi para perto 

ou longe. Brincar de bolinha de sabão estimula a coordenação motora e visual, a percepção, a 

atenção, ajuda nos movimentos dos músculos faciais e labiais e ainda proporciona a sensação de 

bem estar e prazer. 

Preparem-se para tirar muitas fotos, pois queremos ver muitos sorrisos.  

Segue o link: 

https://youtu.be/9_mmOig_5CI 

 

https://youtu.be/9_mmOig_5CI
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