JOGO DO
CAMINHO
O jogo do caminho é ótimo para desenvolver a coordenação viso-motora
das crianças. Use a ﬁta crepe para fazer caminhos no chão aﬁm de que
elas andem sobre eles.
.
Elabore linhas retas, curvas, zigue-zagues, etc. Você também, pode
colocar obstáculos entre um percurso e outro para que as crianças
precisem pular ou passar por baixo para dar sequência aos trajetos.
Elas ainda podem saltar de um lado para outro da linha, saltar de um pé
só, andar sobre as linhas como os animais e até seguir os caminhos com
um carrinho. Use a criatividade! Talvez os muito pequenos não consigam
seguir a linha exatamente, mas irão se divertir mesmo assim!
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FORMAS
NO CHÃO
Nesta atividade, você pode usar a ﬁta crepe para fazer formas
geométricas no chão e propor uma série de tarefas para as crianças.
.
Exemplos:

.

- Desenhar dentro da ﬁta crepe, como se estivesse repetindo o desenho
da forma, para depois fazê-las em um papel.
.
- Pular de uma forma para outra nomeando-as.
.
- Procurar em casa por objetos com a mesma forma e colocá-los lá dentro.
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PINTURA COM
FITA CREPE
Usando um papel de gramatura maior (mais grosso e resistente) use
ﬁta crepe para formar desenhos com sua criança ou simplesmente
cole pedaços de ﬁta no papel. Depois use buchinhas ou pinceis para
pintar a folha, espere secar, retire com cuidado as ﬁtas. Pronto vocês
terão uma bela arte para enfeitar seu lar!
.
Excelente vivência criativa, espacial, tátil e motora ﬁna esperam
por vocês!
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TIRO AO
ALVO
Faça quadrados de tamanhos seriados no chão, um dentro do outro
e estabeleça uma pontuação para cada um. Use bolas de meias para
o lançamento, estabeleçam o números de rodados e o vencedor
será aquele que acumular mais pontos.
..
Se possível envolva a criança na confecção do jogo para fazer as
bolas de meia, os quadrados com a ﬁta e o registro da numeração.
Divirtam-se!
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CORREDOR DA
MISSÃO ESPECIAL
Coloque ﬁta crepe pelo corredor em diferentes alturas e direções.
Desaﬁe sua criança a cumprir uma missão especial ao buscar um
“tesouro'' escondido ou ao procurar a “ilha dos dinossauros” passando
por entre as ﬁtas, por cima e por baixo sem retirá-las ou encostar nelas.
Do contrário, deverá abortar a missão e recomeçar!
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CORRIDA DOS
AVIÕES
Confeccione aviões de papel com sua criança, use ﬁta crepe para montar
no chão uma linha que vai deﬁnir a pista. Coloque números ao longo da
pista para deﬁnir a pontuação de forma que o avião que for mais longe,
some sua pontuação e ao ﬁnal seja o ganhador.
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