
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano:  1° ano.

Componente Curricular: Educação Física

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica Geral.

Habilidades:

(GO-EF01EF07) Conhecer e experimentar movimentos básicos da ginástica geral (equilíbrios, saltos,

giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), de forma individual e em pequenos grupos,

adotando procedimentos de segurança.

(GO-EF01EF10) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as

sensações provocadas pelos movimentos gímnicos vivenciados.

Olá, como foi fazer a atividade com as maças na aula passada? Espero que tenham se divertido e

aprendido muito com esse brinquedo. Hoje construiremos outro instrumento da ginástica, a fita.

Você já ouviu falar? As fitas são utilizadas na ginástica por permitirem balanceios e malabarismos,

além de fazerem lindos desenhos no ar quando se movimentam, vamos nos desafiar?

fonte: https://www.decathlon.com.br/fita-de-ginastica-ritmica--gr--6m-multicolor/p acesso em: 09/06/2021.

https://www.decathlon.com.br/fita-de-ginastica-ritmica--gr--6m-multicolor/p


ATIVIDADE 1 - A fita é um objeto utilizado na Ginástica, que por sua leveza possibilita muito desenhos

no ar com um simples movimento de punho. Veja alguns desenhos possíveis, lembre-se de que esses

movimentos são apenas para inspirar, não é para fazer igual.

fonte:https://pt.dreamstime.com/exerc%C3%ADcio-com-gin%C3%A1stica-r%C3%ADtmica-da-fita-image116885581 acesso em:

09/06/2021.

Vamos construir nossa fita? Essa forma de construção é a mais simples possível para favorecer a

confecção, porém existem outras formas de construir. Para construir uma fita precisaremos de:

- 1 palito com 30 cm (pode ser palito de churrasco sem ponta);

- 1 fita de cetim de 5 cm de largura por 3m de comprimento (caso não consiga a fita de cetim

pode tentar com papel crepom);

- fita adesiva.

Quando tiver todo esse material, basta fixar a fita na ponta do palito com a fita adesiva, tenho certeza

que ficará linda sua fita.

https://pt.dreamstime.com/exerc%C3%ADcio-com-gin%C3%A1stica-r%C3%ADtmica-da-fita-image116885581


ATIVIDADE 2 - Agora que temos nossa fita, linda e leve, podemos então experimentar vários

movimentos que ela proporciona. Primeiro estimule a criança a brincar com a fita para ela ir se

familiarizando. Depois que brincou bastante com a fita chegou a hora das sugestões de movimentos,

lembre-se que todos os movimentos serão feitos com a mão que a fita estiver:

- Corra fazendo movimentos de zigue-zague com a fita;

- Faça movimentos circulares (circundução do ombro) com todo o braço;

- Movimente-se fazendo rotação com o punho;

- Estimule a criança a fazer coreografia utilizando os movimentos aprendidos em aulas

anteriores.

ATIVIDADE 3 - Depois que já brincamos com nossas fitas é hora de guardar tudo no seu devido lugar e

preparar para registrar em forma de desenho como ficou sua fita e como foi a aula de hoje, faça um

desenho bem lindo.

SUGESTÃO BRINCANTE: Brinque com sua fita várias vezes durante o dia.

Boa diversão; até a próxima!!


