Especialmente para os
pequeninos
Tampas criativas
Procure no lixo seco e crie uma coleção de tampas de garrafas e potes. Esses
objetos simples do cotidiano estão repletos de potencial para brincar com suas
cores vivas, diferentes texturas e variedade de tamanhos e formas!
Escolha tampas maiores que não possam causar sufocamento para bebês e
crianças pequenas e limpe bem todas as tampas antes de usá-las para brincar.
Tampas de suco, tampas de lava-roupas, tampas de potes de manteiga de
amendoim e tampas de tubo de cream-cheese são apenas algumas ideias do que
você talvez já tenha na sua lixeira. Quanto mais, melhor!
Deixe sua coleção de tampas inspirar a sua criatividade e a criatividade de
seu(sua) filho(a)! Você pode experimentar algumas dessas ideias e pensar em
ainda outras no processo:
• Familiarizar-se. Tampas podem ser objetos novos para os bebês explorarem
manuseando-as e colocando-as na boca. Converse com os bebês sobre o que
eles estão fazendo enquanto exploram e garanta a diversão imitando-os ou
criando músicas sobre as cores e os formatos.
• Cabe? Algumas tampas cabem dentro das outras! Quais cabem e quais não
cabem? Quais ficam presas? Alguma cabe na sua cabeça como um chapéu?
• Encher, despejar e classificar. Adicione algumas tigelas ou caixas para
encher com as tampas e despejar. Observe se seu(sua) filho(a) tem interesse
em classificá-las. De quantas maneiras é possível classificar? Tamanho, cor,
formato? Há alguma tampa idêntica?
• Empilhar e construir. De que altura você
consegue construir sua torre de tampas?
Que outras estruturas você pode construir?
• Disposições artísticas. Coloque as tampas
deitadas na mesa em formatos criativos.
O que você consegue criar? Uma flor, um
rosto, um boneco de neve?
• Jogo de padrões. Você observa algum
padrão nas suas tampas? Você consegue
criar um padrão repetitivo?
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