Peça para alguém ler uma frase
de um de seus livros favoritos.
Repita a frase, dando um passo
gigante cada vez que você diz
uma palavra. Tente novamente
com frases diferentes.

Escolha uma categoria como
animais e nomeie o máximo de
coisas que puder em um
minuto.
Jogue novamente com outra
categoria e tente bater seu
recorde!

Jogue um jogo de
rimas com um
parceiro. Escolha uma
palavra e diga palavras
que rimam ao passar
uma bola para frente e
para trás. Jogue
novamente com uma
nova palavra para
rimar.
Vá em uma caça ao
tesouro de som.
Escolha uma letra e dia
o som que ela faz.
Procure por objetos
que comecem com
esse som.
Acompanhe fazendo
uma lista ou tirando
fotos.

Faça um desenho de si mesmo
ao lado de uma personagem de
livro. Explique a um amigo ou
familiar como você e a
personagem são iguais e como
vocês são diferentes.

Conte as sílabas, ou
batidas, que você ouve
quando nomeia os
meses do ano. Qual
mês tem mais sílabas?
Qual tem menos?

Monte um cantinho de leitura.
Torná-lo confortável com
travesseiros, cobertores e
bichos de pelúcia. Certifique-se
de deixar espaço para o seu
livro favorito!

Faça um desenho com
detalhes interessantes.
Conte uma história
sobre sua foto. O que
está acontecendo? O
que aconteceu antes?
O que vai acontecer à
seguir?

Escreva letras no chão com giz.
Pule para cada letra e diga o
som que ela faz. Em seguida,
nomeie uma palavra que
comece com esse som!

Compartilhe seu livro
favorito com um
amigo ou membro da
família. Mostre a capa,
o título, o autor e o
ilustrador. Em seguida,
mostre e descreva sua
página favorita.

Pense na sua história favorita.
Onde os personagens vivem?
Onde a ação acontece? Desenhe
um mapa que inclua detalhes da
história.

Vá em viagem de
acampamento dentro da.
Coloque um lençol sobre
duas cadeiras para fazer
uma barraca, traga um
livro, pegue uma lanterna e
vá acampar.

Pense em uma atividade
que você faz todos os
dias, como escovar os
dentes ou experimentar os
sapatos. use as palavras
first, next e finally para
descrever cada etapa do
processo.

Crie um conjunto de cartões de
letras, um cartão para cada letra
maiúscula e outro para a letra
minúscula correspondente.
Embaralhe as cartas e veja o
quão rápido você consegue
combinar todas elas.

The . one . two . are . here .
go . my . you .

Quantas sílabas, ou
batidas, você ouve quando
diz seu nome? Bata
palmas para cada sílaba,
bata as sílabas em nomes
de amigos e familiares
também.

Escreva cada palavra visual
em um cartão de nota. Veja
a rapidez com que você
pode ler todos eles. Então,
tente bater seu recorde!

Planeje uma festa de
aniversário para sua
personagem de livro
favorito. Faça um convite e
"envie" para outras
personagens.
Certifique-se de preencher
a festa com coisas que a
personagem gostaria.

Conte a um amigo ou
familiar sobre a
sua história favorita.
Descreva-a em três partes:
o início, o meio e o fim.

Conte a um amigo ou membro
da família sobre seu livro
informativo favorito. Explique a
ideia principal e conte sobre três
detalhes importantes.

Escreva seu nome.
Faça um desenho (ou tire
uma foto) de algo que
comece com o mesmo som
de cada letra do seu nome.

Finja ser uma personagem
do seu livro favorito.
Vista-se para se parecer
com esse personagem e
fale com uma voz que
você acha que eles
usariam.

longo • saltitante • frio •
chato • peludo • pequeno • alto
Estas são todas as palavras que
descrevem. Vá em uma caça ao
tesouro para itens que se
encaixam em cada descrição!

Diga cinco palavras que
começam com o mesmo
som de gato. Em seguida,
diga cinco palavras que
terminem com o mesmo
som de gato. Por fim, diga
cinco palavras que rimem
com gato.

azul • tudo • faz • tem •
o que • quem • disse •
para
Escreva cada palavra
visual em um cartão de
nota.
Veja a rapidez com que
você pode ler todos eles.
Então, tente bater seu
recorde!

