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Vamos
Recontar!



Era uma vez…

sério zangado



Um dia…

enguiçou quebrou



Então…

sério zangado chateado



Ele…

parque



Era um lindo…
Tinha…



Também tinha…



De repente…

canteiro

sapo

pássaro



O homem
berrou:

…



E ele…

arrancou

a flor azul



Então aconteceu uma coisa
muito estranha…

desapareceu



O homem nem ligou e…

a flor vermelha

a flor violeta a flor cor-
de-rosa



Em sua volta…

desapareceu sobrou

a última flor 
amarela



Furioso, o homem…



Mas, para sua surpresa…

escapou



Homem zangado…

pedra

jogou



De repente…

rachou

reapareceu



E ele…

chutou

Deu um 
pontapé



E ele…



Mas…



Então, o homem…



O homem ficou…

deserto

Sol alaranjado



Enquanto isso…



Palavras 
da 
história



Flor amarela



Flor azul



Flor violeta



Flor vermelha



Flor cor-de-rosa



Flor laranja



Flor preta



Flor branca



Zangado



Triste



Feliz



Vamos 
brincar 
com 
palavras



Se o homem não arrancasse as flores...

1. Ele _____________ caminhando no parque.

2. As flores não ___________.

continuariadesapareceriam continua 



Se o homem não ficasse tão zangado com tudo...

1. Ele _____________ melhor.

2. O parque  ________________ bonito.

ficariacontinuaria continua 



Desafio



O homem zangado chutou a pedra.O homem zangado chutou a pedra.



Tarefa



Arco-íris



maçã



Elefante



pé



igreja



ovo



óculos



uva



Bola

ba be  bi  bo bu



Cavalo
ca  ce ci co  cu



Queijo

que   qui



Dois Dedos

da  de  di  do  du



fa  fe fi  fo fu

Formiga



gato

ga gue gui go  gu



ga gue gui go  gu

fa  fe fi   fo fu

da  de  di  do  du

ca  ce ci co  cu

que   qui

ba be  bi  bo bu
A Ã E É I O Ó U
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ga gue gui go  gu

fa  fe fi   fo fu

da  de  di  do  du

ca  ce ci co  cu

que   qui

ba be  bi  bo bu
A Ã E É I O Ó U



Parabéns


