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O Ouriço
Ploc Ploc

AtividAde - Sr. CAStAnhA
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Dia de S. Martinho - Atividade: Sr. Castanha 
Material: 5 palitos - 4 castanhas - 3 pioneses - Fios de lã.

Como fazer : Espeta um palito numa castanha e de seguida coloca os pioneses para fazeres os olhos e a boca. 
Cola os fios de lã na castanha para fazeres o cabelo. (Figura 1) Espeta outra castanha na outra extremidade do palito 
e coloca dois palitos a fazer de braços e mais dois a fazer de pernas. (Figura 2) Agora coloca duas castanhas para 
fazeres os pés. Olá Sr. Castanha! (Figura 3)
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Magusto - Atividade: Mimar a canção com gestos

Um ouriço ploc, ploc: Duas palmas com a mão em concha.

Na cabeça me caiu: Apontar a cabeça com o indicador.

Com tamanho trambolhão: Enrolar os braços.

Uma castanha saiu: Abrir os braços.

Com o sal ela estala: Uma palma.

E assadinhas com jeito: Abanar as brasas.

Como uma, duas, três: Levantar um dedo, dois e três.

Fico muito satisfeito: Afagar a barriga.
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