SPI Creche (salas L e XL): FICAR EM CASA,
Atividades para as crianças fazerem em Família

Bolas ao alto!
Materiais:
 Embalagens de detergente;
 Bolas de plástico ou jornal;
 Fita cola decorativa.
Comecem por cortar as embalagens de
detergente ao meio e aproveitem a parte que tem a
pega;
De seguida decorem a embalagem sobretudo a
parte que foi cortada de modo a não aleijar as
crianças;
Está pronto a jogar seja com uma bola que já
tenham em casa ou feita de jornal.

Acerta acerta!
Materiais:





Garrafas de água;
Bolas de plástico ou tampas;
Fio;
Canetas ou papeis decorativos.

Comecem por cortar as garrafas de água ao meio
e aproveitem a parte que tem a tampa;
Decorem a garrafa com canetas ou papeis ou
como assim preferirem;
Agarrem a ponta de um fio à tampa da garrafa e
na outra ponta coloquem uma bola, uma tampa ou
até um brinquedo;
Agora é só tentar acertar com a bola dentro da
garrafa, bora lá!
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Sempre em forma!
Materiais:
 Retângulo de cartão cortado em
diferentes formas geométricas;
 Papelinhos com diferentes cores e
formas geométricas.
Comecem por recortar o cartão com pelo menos

3 a 4 formas geométricas;
De seguida cortem várias cartolinas ou papeis
com cores e formas diferentes;
Proponham às crianças a associação dos
papelinhos às formas geométricas do cartão;
Verbalizem com as crianças o nome das cores e
das formas.

Bolinhas em ação!

Materiais:
 Recipiente com água e sabão;
 Mata moscas, funis, garrafas de água
cortadas ao meio, palhinhas, etc.
Num recipiente misturem água com sabão de

modo a fazer espuma e consequentemente bolas
de sabão;
Proponham às crianças que molhem os objetos
na espuma e tentem fazer bolinhas;
Divirtam-se!
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Gelo deslizante!
Materiais:






Forminhas de gelo;
Corante alimentar ou tintas;
Recipientes com água;
Farinha;
Pauzinhos de gelado ou colheres de
plástico.

 Em cada recipiente coloquem água, uma colher

de farinha e o corante ou tinta. Misturem muito
bem, até que fique homogéneo. Faça o mesmo
para outras cores se tiver disponível;
 Com a mistura já pronta e sem grânulos
coloquem-na nas forminhas em cada uma um
pauzinho ou colher para que seja mais fácil para as
crianças pintarem;
 De seguida levem as forminhas ao congelador;
 Quando a mistura tiver bem congelada e firme
retirem do congelador, tirem os cubinhos das
forminhas e proponham às crianças uma pintura
bem diferente e divertida.

Rápido rápido!!!
Materiais:
 Folha grande ou cartão;
 Canetas;
 Carros.
 Numa folha ou num cartão grande desenhem

duas pistas em ziguezague ou ondulado;
 Marquem a partida e a chegada;
 Desfrutem da pista com as vossas crianças!
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