
PROGRAMACIÓN 5º INFANTIL: 27 – 30 abril 

Esta semana, imos adicar os “momentos de traballo” ao “Plan Proxecta: 

protexe os animais” no que estamos a participar este curso o ciclo de 

Educación Infantil e o 1º ciclo de Primaria. Como xa sabedes, este plan en 

colaboración coa Consellería de Medio Ambiente, trata do fomento da 

concienciación do alumnado na protección e no respecto polos animais 

domésticos co fin de garantir a tenza responsable dos animais.  

O obxectivo deste programa é concienciar a sociedade actual no respecto e na 

protección dos animais domésticos, asentar valores fundamentais na tenza 

responsable de mascotas e análise crítica dos actos e das condutas non 

desexadas, como o abandono e o maltrato. 

 

 Luns, 27 de abril 

Imos repetir as mesmas rutinas do mesmo xeito que as semanas anteriores, xa 

explicadas. 

Momento da “Asamblea” 

Momento de traballo  

Esta semana, imos adicar os momentos de traballo ao Plan Proxecta: Protexe 

os animais. 

 Imos comezar coa visualización deste vídeo 

https://youtu.be/1fABW2fCKxE no que podedes ver os coidados que 

precisan unha colonia de gatos que está en Santiago de Compostela.  

https://youtu.be/1fABW2fCKxE


 Despois do visionado do vídeo, podedes conversar co neno sobre o que 

máis lle chamou a atención e facer unha recopilación dos datos máis 

relevantes que nos dixeron. Tamén podedes facer esta pequena enquisa 

axudando ao neno léndolle as preguntas. 

Https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkleQsH7wtFt2vW_hwpSH

KAkP6CMQGFRSBqxaTLIv1ZOz2EA/viewform?usp=sf_link 

 Escribimos nun papel a palagra “gato” fixándonos tanto na grafía da letra 

como na conciencia fonolóxica (como sona cada letra). Contamos as 

letras que ten a palabra gato.  

Debuxamos e coloreamos un 

dos gatos ou varios dos que 

vimos no vídeo. 

 

Momento de xogo de mesa 

Momento do conto 

Momento de exercicio físico 

Momento de xogo na Tablet ou dispositivo móbil 

Hoxe podedes ver algún fragmento da película “Aristogatos”, relacionada coa 

temática da que estamos a falar. https://www.youtube.com/watch?v=-o-

H_TnCTts 

Momento de xogo libre 

Proposta do día  

Hoxe propoñemos unha manualidade facendo un gato coa nosa man.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkleQsH7wtFt2vW_hwpSHKAkP6CMQGFRSBqxaTLIv1ZOz2EA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkleQsH7wtFt2vW_hwpSHKAkP6CMQGFRSBqxaTLIv1ZOz2EA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=-o-H_TnCTts
https://www.youtube.com/watch?v=-o-H_TnCTts


Martes, 28 de abril 

Momento da “Asamblea” 

Momento de traballo 

 Como se chama a túa mascota? Escribe o seu nome ou nomes se tes 

máis de unha. 

 Se non tes mascota, escribe o nome que lle porías se tiveras unha. 

 Realiza un “slogan” en contra do abandono animal con algún debuxo e 

decórao. Podes sacarlle unha foto e mandala ao correo. (Na foto podes 

saír ti ou a túa mascota xunto co slogan). 

Podedes preguntarlle ao neno que lle gustaría poñer no cartel  para 

convencer a outras persoas de non abandonar os animais e axudarlle a 

escribir unha frase curta. Ou simplemente facer un debuxo que represente 

o respeto aos animais.  

Por exemplo: 

 

 

 

Momento de xogo de mesa 

Momento do conto 

Momento de exercicio físico 

 



Momento de xogo na Tablet ou dispositivo móbil 

Propoñemos este orixinal xogo da oca que ten como protagonistas a animais 

domésticos. 

https://view.genial.ly/5e9e7289bc1ba60db2f97256/game-el-juego-de-la-oca-y-

otros-animales 

 

Proposta do día  

Hoxe propoñemos unha forma diferente de “colorear” un debuxo con elementos 

da cociña: diferentes pastas, arroz, fabas, lentellas...  

 

 

 

 Mércores, 29 de abril 

Momento da “Asamblea” 

Momento de traballo 

Hoxe imos falar das pegadas das mascotas. 

 Que mascotas coñeces que poidan vivir nunha casa? Falamos das 

mascotas máis habituais que son: can, gato, peixes, paxaros e hámster. 

 Escribimos o nome destes animais e poñemos ao lado o número de patas 

que ten cada un. (Can: 4, peixe:0...).  

https://view.genial.ly/5e9e7289bc1ba60db2f97256/game-el-juego-de-la-oca-y-otros-animales
https://view.genial.ly/5e9e7289bc1ba60db2f97256/game-el-juego-de-la-oca-y-otros-animales


 Cantos dedos teñen estes animais? Os mesmos ca nos? 

 Modelamos con plastilina as “pegadas” destes animais. 

Por exemplo, o gato deixa 4 pegadas máis grandes que as 

4 pegadas do hámster. Traballaremos así conceptos 

numéricos e conceptos de comparación e medida xa que 

as pegadas do can serán máis grandes que as do gato e 

as pegadas do gato serán máis grandes que as do 

hámster. As pegadas do paxaro solo serán dúas e cunha 

forma diferente ás dos mamíferos. E o peixe... non deixa 

pegadas.  

Se preferides, en lugar de facer as pegadas con plastilina, 

tamén podedes debuxalas nun folio ou cartulina e logo recortalas.  

 

Momento de xogo de mesa 

Momento do conto 

Momento de exercicio físico 

Momento de xogo na Tablet ou dispositivo móbil 

Hoxe propoñemos que xoguedes ao “Trivial” con preguntas que seguro que 

todos sabedes responder. Animádevos!  

https://view.genial.ly/5e9e2063873c640dabe43411/game-trivial-de-animales 

Proposta do día  

Hoxe propoñemos facer mandalas con papel de cociña e rotuladores 

aproveitando os puntiños que ten este papel. 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e9e2063873c640dabe43411/game-trivial-de-animales


Xoves, 30 de abril 

Momento da “Asamblea” 

Momento de traballo 

Hoxe imos traballar sobre o xogo de “Pasapalabra” que podedes atopar neste 

enlace https://view.genial.ly/5e9e7f1715db6d0db1fc98a4/game-pasapalabra 

 Falamos co neno sobre o abecedario. Na clase ás veces poñíamos 

cancións do o abecedario tanto en galego como en castelán.  Por exemplo 

esta: https://www.youtube.com/watch?v=4tRpgWfWSZs 

 Explicámoslle que o xogo ao que imos xogar, consiste en que temos que 

adiviñar mediante unha pista, palabras que comezan por cada unha das 

letras do abecedario. 

 Comezamos a xogar e imos axudando ao neno a adiviñar as palabras. 

Algunhas (non todas) podédelas ir escribindo nun papel. É importante 

traballar a conciencia fonolóxica de cada letra e pedirlle ao neno que a 

reproduza por si mesmo.  

Cando rematedes o rosco, podedes volver a comezalo, a eles gústaslles 

a repetición deste tipo de xogos no que se poden lembrar das respostas 

e así acertar a palabra con máis facilidade.  

 

 

 

 

 

Momento de xogo de mesa 

Momento do conto 

Momento de exercicio físico 

Momento de xogo na Tablet ou dispositivo móbil 

 

https://view.genial.ly/5e9e7f1715db6d0db1fc98a4/game-pasapalabra
https://www.youtube.com/watch?v=4tRpgWfWSZs


Proposta do día  

A moitos de vos encántavos pintar as uñas. Para mellorar a coordinación ollo- 

man, podedes facer estas modelos de man de calquera cartón que teñades na 

casa e deixarlles que pinten as uñas eles sos. Primeiro por diante e logo por 

detrás.  

 

 


