
CADA DÍA UN
POUCO...
Recoméndase tódolos días: xogar, ler, escribir o

diario e colaborar nas tarefas domésticas. 
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PARA TER EN CONTA: 

Estas tarefas son opcionais, en ningún caso son

obrigatorias e polo tanto en ningún caso serán

avaliadas. Se queredes traelas, serán correxidas.

Precisan da axuda e supervisión da familia e de

internet nalgún caso!

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Fai un horario no
que aparezan todos
os días da semana.

Nel marca a que
hora vas facer cada

tarefa. 

Escolle un conto que che
guste e léollo á túa familia.

Faille preguntas sobre o
conto. Dilles que lle poñan

outro título e copia todos os
títulos que che dixeron nun

folio. 

Baila 3 cancións que che
gusten. 

Di todo sobre o número...126. 
Adxunto un documento que

che vai axudar. 
Conta de 2 en dous no

cadrante do 200 primeiro
mirando e logo sen mirar. 

Mando copia de este cadrante. 

Fai unha lista de
como se di Hola e
bos días en polo

menos cinco idiomas
diferentes. 

Investiga en internet. 

Xoga a un xogo de mesa
coa túa familia. 
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Invénta un problema de
sumar. Debúxao e

resólveo.Pónllo á túa familia
para que o resolva.  

 

Escribe unha letra, con
esa letra escribe unha

palabra. Con esa palabra
fai unha frase. Con esa
frase fai un parágrafo. 

Fai unha lista de como
se di até logo, en polo
menos cinco idiomas

diferentes. 
Investiga en internet. 

Co google maps visita un
museo de outro país.  

Pregunta cantos anos ten cada persoa das
que vive na túa casa, escribe tamén cal é a

idade da túa profe e a túa, e cal é o número
do teu portal. Con eses datos inventa ao

menos unha suma e unha resta sen
levadas e unha suma e unha resta con

levadas.
 

Escolle unha foto de cando
eras máis pequena ou

pequeno e escribe como eras.
Comeza pola cara, fala logo da
altura, a roupa e de como te

sentías. Di onde estabas. Todo
en pasado. Conta como era a
vila ou cidade na que naciche. 

Ponte a pasmar durante 10
minutos. 

Limpa un vaso de iogur e fai
con el unha carreira pola casa,

soprándolle. 

Invénta un problema de
restar. Debúxao e

resólveo.Pónllo á túa familia
para que o resolva.  
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Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Completa o teu horario con
estas novas tarefas. Fai unha

táboa para rexistrar o
tempo que fai cada día: 

Manualidades: fai
un animal usando o

cartón do rolo de
papel hixiénico. 

Busca un poema  que che guste.
Cópiao nun folio ou imprímeo.

Recorta cada un dos seus versos e
méteos nun bote. Dalle ese bote
pechado a alguén da túa casa e

que saque os versos de xeito
aleatorio. Le o poema agora. 

Podes repetilo, cantas veces
queiras. Non te esquezas de

traelo ao cole despois. 

Manualidades: fai
un tres en raia para

xogar coa túa familia. 

Coa túa zapatilla mide o longo e o
ancho do teu cuarto. Se tiveras

que usar un instumento de
medida cal usarías? A regra ou o

metro? Polo tanto en que o
medirías? En cm ou metros?
Se tes un metro, mide con el.
Podes medir outras partes ou

obxectos da casa: unha mesa, a
xanela, o sofá. Rexistra todo o que
midas nun folio con título e data. 

Quita unha foto, como mínimo, a unha
nube pola xanela e observa que forma
ten. Busca fotos de nubes en internet e

observa as cores e os tamaños.
Téñenche parecido con algún animal ou

cousa?

Estatítica: Colle un dado. Tírao,
apunta o resultado. Tírao outra vez,
apunta de novo. Así até 20 veces.

Agora rodea dunha cor o número que
máis veces saiu, e doutra, o que menos

veces saiu. Repite isto agora con 2
dados. Apunta que número che sae en

cada tirada: tirada 1: 3 e 6... Despois
faite preguntas... Cal é o número que

máis sae? e o que menos? Porque
nunca pode saír un 7 ou un 8?

Escribe o abecedario en letras
minúsculas. Debaixo de cada letra
pinta un debuxo. Usa o debuxo de

cada letra para escribir unha
mensaxe secreta. Déixalle o

código dos debuxos á túa familia e
que intenten adiviñar a mensaxe.

Repíteo cantas veces queiras. 

Escribe unha carta dirixida á túa
profe contándolle como vai o teu
confinamento. Lémbrate de como
comezan as cartas, de poñerlle a
data e asinala. Por fóra ponlle a

dirección do colexio: Rúa Proxecto
Vagalume nº 2, Santiago de

Compostela. 

Axuda a túa familia a facer a lista
da compra. Á beira de cada

producto pon a cantidade de euros
que ti pensas que pode valer cada
producto. Cando fagan a compra

que garden o tícket e comprobade
se a vosa estimación se achegou

ou non ao prezo. Analiza as partes
do tíquet: nome da tenda, código

de barras...

Di todo sobre o número...284. 
Adxunto un documento que

che vai axudar. 
Conta de 5 en 5 no cadrante
do 300 primeiro mirando e

logo sen mirar. 
Mando copia de este cadrante.
Debuxa tamén a casa do 100.  

Busca pola casa unha xerra
medidora ou unha botella de un
litro de auga. Reparte ese litro en

dúas partes iguais ou dous medios
litros. Agora volve encher a botella
ou a xerra medidora con un litro e
repárteo en 4 partes iguais para

conseguir cuartos de litro. Rexistra
nun folio o que fixxeches con

debuxos. 

Pregunta á túa familia por unha
receita. Escríbea nun folio con

todas as súas partes: ingredientes
e elaboración (primeiro, despois, a

continuación e por último).
Recorda que todas as receitas
levan unha imaxe: vale foto ou
debuxo. Se che deixan facela,

ponte máns á obra!!!

Esconde un obxecto pola casa e
xoga ao quente /frío. 

Colle un folio, un rotulador e ceras de cores. Pon
música. Mentres a música soa pinta un debuxo con
rotulador por unha cara do folio, cando remates dalle

a volta e pinta coas ceras por o outro lado. Cando
teñas todo listo e remate a música pon o debuxo

primeiro sobre a parede e verás que so se ve o que
fixeche co rotu. Agora, sen cambiar de lado

proxéctao sobre a xanela e verás como sae a toda
cor. 


