


CORES
Sou da cor do tomatinho maduro. As crianças me usam muito para colorir os corações. Eu sou o…? Vermelho
O céu, de dia, tem a minha cor. O mar, também gosta de se pintar de mim. Eu sou o…? Azul
Tenho a cor da grama e de plantas. Estou também na bandeira do Brasil. Eu sou o…? Verde
O sol brilha a minha cor. E quando ele se põe, fico ainda mais bonito e forte, me transformo em laranja e até avermelhado.

Eu sou o…? Amarelo
Quando falta a luz, eu estou lá. No céu da noite, também. Sou o contrário da cor branca, sou a cor mais escura de todas.

Eu sou o... ? Preto

FRUTAS
Espremida, vira suco. Com sua casca e bagaço, fazemos doces! Descascada, é boa para comer. No lanche da tarde,

ou depois do almoço, gosto dela sem caroço. Ela é a… Laranja!
Sempre a levam como lanchinho para todo lado. Porque ela é muito fácil de descascar e dá sustento para brincar.

É amarelinha e os macacos também a amam! Ela é a… Banana!
Sua casca é vermelha e por dentro ela é branquinha. Docinha, docinha! Na nossa boca ela faz chomp, chomp!

Bem crocante e macia. Ela é a... Maçã!
Verde por fora, vermelha por dentro é a… Melancia!
Sou de muitos tipos: Verde, roxa, rosa, com ou sem caroço. Nasci na parreira. Faço bons sucos e até sequinha sou lanchinho. 

Fico boa na salada do almoço ou como sobremesa. Redondinha e pequenininha, sou a... Uva!

PROFISSÕES
Amo aprender e ensinar. A sala de aula é o meu lugar! Quem sou eu? Professor / Professora
Quando alguém se machuca ou está doente, vem até mim. No consultório é onde atendo meus pacientes.

Quem sou eu? Médico / Médica
Os animais são meus pacientes. Ajudo cães, gatos, vacas e até aves! Quem sou eu? Veterinário / Veterinária
Faço coisas de madeira. Uso muitas ferramentas. Trabalho na carpintaria. Quem sou eu? Carpinteiro / Carpinteira
Invento histórias e escrevo livros. Quem sou eu? Escritor / Escritora

BRINCADEIRAS
Chame dois amigos, peguem uma corda e pulem sem sair do lugar. Vamos brincar de… Pular corda!
Desenhe quadradinhos no chão. Escreva os números dentro e jogue uma pedrinha dentro. Vamos brincar de… Amarelinha
Feche os olhos, conte até 10. Diga, “lá vou eu!” e encontre um a um, seus amigos. Vamos brincar de… Esconde-esconde
Corra o mais rápido que puder, seja para pegar ou fugir! Vamos brincar de... Pega-pega
Com os amigos, ou brincando sozinho, ela é sempre divertida! Pra jogar queimada ou futebol. Vamos brincar de… Jogar bola

MASCOTES
Tenho asas para voar. Entrego livros sem parar. Nas horas vagas, produzo mel! Sou a… Bebel!
Sou um caranguejo muito divertido. Vermelhinho, ando sempre de ladinho. Sou o… Pablito!
Meu casco é forte e resistente. Ando devagar, sou verdinho e inteligente. Sou o… Tatá
Tenho asas. Nasci de dentro de um ovo. Minhas penas são amarelinhas. Sou o… Peninha!
Meu pescoço é compriiiido. Tenho os pêlos manchados. Alcanço o topo das árvores para comer as folhinhas dali. Sou a… Gigi

Terminou as charadas? Que tal inventar novas charadas para continuar a brincadeira com seu pequeno?
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