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A ludicidade é uma das formas de aprendizagem infantil, pois através de jogos,
brincadeiras e brincadeiras cantadas, a criança se desenvolve no meio em que vive,
se comunica com ela mesma e com o mundo. Os jogos e brincadeiras em geral
fazem parte da infância da criança e contribuem para o desenvolvimento cognitivo e
motor da criança, estimulando um desenvolvimento saudável. A água é de
fundamental importância para a vida do ser humano, e é encontrada em todos os
lugares da natureza. Para o bebê, a água pode representar um desafio, trazendo
sensações como do medo à alegria, entre outros. Um dos fatores que levam os pais
a buscarem as aulas de natação para bebês, são as grandes ocorrências de morte
por afogamentos em piscinas, em locais de fácil acesso com uma certa quantidade
de água, ou dentro de suas próprias casas. Os trabalhos mais exercidos
antigamente pelos professores, com técnicas do exterior, era o trabalho de imersão,
pois acreditavam ser o conteúdo mais importante de ser trabalhado, muitas vezes
causando traumas nas crianças devido ao excesso de imersões. As aulas devem ser
prazerosas para o bebê, trazendo conforto e segurança, buscando respeitar o tempo
de aprendizagem e desenvolvimento do bebê, os bebês muitas vezes aprendem a
se deslocar melhor no meio liquido antes de começar a andar. A música está
presente no cotidiano do ser humano, desde tempos antigos com suas variadas
culturas e tradições, com grande influência na sociedade, e conforme vão passando
os anos, os gostos musicais mudam e acompanham as novas atualizações. A
música também pode proporcionar momentos de alegria e lazer. Para a criança a
música é uma forma de se expressar no ambiente em que vive, pois as crianças tem
um envolvimento sonoro antes mesmo do nascimento, no útero da mãe. Como a
criança pode aprender através do lúdico, a música seria uma dessas formas de
aprendizado.
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