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 EXPERIÊNCIA A SER DESENVOLVIDA NO LAR:  BOLHAS DE SABÃO. 
 

 Materiais a ser utilizado:  
 

* Um copo de água; 
* Quatro colheres de: xampu para bebê, 
sabonete neutro liquido ou sabão liquido (sendo 
que os cuidados terão que ser redobrados); 
* Canudinhos para soprar as bolhas ou mesmo o 
tubinho para fazer bolhas de sabão comprado, 
uma sugestão é quem não tem o material citado 
para fazer às bolhas, com uma garrafa pet 
pequena recorte o fundo da garrafa. 
 
 Como brincar: 

 
* As bolhas podem ser por feitas pelo adulto inicialmente sendo demonstrado como se faz e 
após pela criança. Neste momento pode ser explorado as partes do corpo e lateralidade 
(Exemplo: Vamos tentar pegar a bolha com a mão direita (mostra pra criança qual é sua mão 
direita), vamos tentar chutar a bolha com o pé esquerdo..., também pode ser feito a contagem 
do número de bolhas que a criança conseguiu estourar), também é importante deixar um 
momento para que a criança brinque de modo livre descobrindo por si mesma as possibilidades 
que o material pode fornecer a ela e ampliar sua criatividade. 
*Observação: Tenha o maior cuidado para as bolhas não entrarem no olho da criança ou que 
ela aspire o liquido pelo canudo, sendo assim a todo momento deve estar acompanhada de um 
adulto. 
Nesta idade as crianças já estão com a musculatura facial mais desenvolvida e já conseguem 
efetuar o sopro, sendo assim esta experiência por meio de uma brincadeira tem a finalidade 
de estimular o desenvolvimento do controle da respiração que favorecerá a fala, facilitando a 
criança aprender a manejar e controlar o ar ao falar, fortalecendo o tônus muscular facial e 
oral que resultara em um bom desenvolvimento da oralidade (fala). Também será estimulado a 
coordenação motora, percepção visual, lateralidade, e identificar as partes do corpo da 
criança. 
 
OBSERVAÇÃO: A família que quiser, pode postar no nosso grupo do watts fotos ou fazer 
vídeos da criança realizando a experiência para acompanharmos um pouquinho nossas 
amadas crianças nesta quarentena. 
 

MUITOS BEIJINHOS VIRTUAIS DA PROF. GRACI!! 
UMA ÓTIMA DIVERÇÃO A TODOS!!! 


