
         Dia das crianças é um momento mais que especial! Muito além de uma
data de troca de presentes, fala de carinho,  cuidado e tempo de qualidade,
juntos! Neste especial do dia das crianças, pensemos um pouco sobre o que é
ser criança, hoje, ontem e sempre.  
      E para terminar, trazemos algumas dicas de como aproveitar este dia mesmo
sem precisar sair de casa. Sempre exercitando leitura e escrita em família,
claro.   
          Aproveite este dia!!! Feliz dia das Crianças !!!!

      

   Biblioteca Liga da Leitura e ...Biblioteca Liga da Leitura e ...Biblioteca Liga da Leitura e ...

     A Biblioteca te convida a refletir sobre o que é
ser uma criança, através da contação da linda e
premiada história : O que é uma criança, de
Beatrice Allemagna. Além do texto,  são belas e
divertidas ilustrações feitas pela própria autora.      
     Este livro já foi contado na nossa Biblioteca e as
participações foram muito calorosas!(saudade!  ).
Quem lembra do que era verdade e o que era
mentira ? Mas, caro leitor, leia com atenção porque
este livro, fala de mim e de você seja criança ou
não!! 
Clique no livro e veja a contação.

https://youtu.be/csCw0CPb6Kw?t=23


1- Fazer um “desenhão” juntos! 
 Com uma cartolina/papelão, folha de papel pardo bem
grande!!  Vocês  podem  desenhar  o  personagem  preferido 
 de alguma história, o próprio corpo inteiro, ou até fazer como
o Jeremias que desenhou um monstro. Usem lápis de cor, cola
colorida, tinta guache, giz de cera, corte e colagem de jornais e
revistas etc. Mas combinem o desenho juntos, e mãos à obra!!

2- Cozinhar juntos 
Na Biblioteca Liga da Leitura, algumas crianças pedem livros 
de culinária. E  que tal cozinhar juntos ? Pode ser um bolo, um
 cachorro quente, com as crianças fazendo as tarefas mais
simples, claro! Vai virar expert como o menino maluquinho.

3- Sessão cinema
Uma sessão de cinema sem sair de casa! Preparem a pipoca,
outras guloseimas e deixem as crianças prepararem o
ambiente, enfeitando, por exemplo. Conversem depois do
filme, sobre o que acharam. Mas, sem muito barulho, ok?



5- Dia da fantasia
Porque não se fantasiar em família  de seus personagens
favoritos, encenar uma cena do personagem e tirar
muitas fotos divertidas deste momento ? De repente, a
Viviana, até convida vocês para a festa dela...

bibliotecaligadaleitura@gmail.com
Biblioteca Liga da Leitura

Biblioteca Liga da Leitura

4-Caça ao tesouro
Em casa mesmo, coloque alguns papéis com pistas numeradas de
1 a 5, (ou mais, depende da criatividade) com pistas que levem um
ao outro papel, até chegar ao ultimo que será o do tesouro! Se a
criança ainda não souber ler, use a dicas com cores que ele
identifica a cor, e então você lê a dica para ela. Conforme for
chegando perto, vai dizendo que está frio ou quente . O tesouro
pode ser abraço apertado, doce, brinquedo, livro ... 

https://www.instagram.com/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/bibliotecaligadaleitura

