
 

 

 



Os nenos e nenas de 3 anos A estanos traballando nun libro de nomes. Cada neno/a coa axuda da súa familia

elabora unha páxina do libro onde nos aporta información do seu nome como o as letras coas que se forma,

o número de letras que ten, a orixe do nome, por qué o elixiron… O resultado deste traballo pódese ver nas

seguintes imaxes:

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



  



 

Os nenos e nenas da aula de 5 anos B, elaboraron colectivamente  un conto no que os 

protagonistas son un dragón, unha fada e un elfo. Estes e outros moitos personaxes, 

formaron parte do recuncho programado dos Seres mitolóxicos  e este conto é o peche 

de todas as actividades que fixemos en relación a este tema.  

  



  

   CONTO COLECTIVO 6º 

EDUCACIÓN INFANTIL B 



  



 

  



Aquel 12 de marzo                              Miña nai é moi boa                     As nais son o mellor, 

cheguei a túa vida                              doce e cariñosa,                            elas dannos todo o seu amor, 

e así xunto coa miña irmá                e sempre me regala                      con cariño e corazón, 

completei a familia.                           unha sorisa fermosa.                    dannos unha vida chea de ilusión. 

                     (Xoel)                                                  (India)                                                                   (Lorena) 

 

Nai do Ceo, nai da Terra,                   Miña nai dame cariño,                               Miña nai, miña naiciña, 

naiciña querida,                                 miña nai dame amor,                                 sempre está ao meu carón, 

quérote coma a miña vida.              ela quéreme moito,                                    para coidar da vida miña, 

                 (Andrea)                             a miña naiciña é a mellor.                          e para darme amor. 

                                                                  (Hugo C.)                                                                    (Martín M.) 

 

Mamá é moi alegre e cariñosa,        Miña nai, miña naiciña,                        Mamá, ti eres a máis fermosa do 

mundo 

tamén é fermosa,                                como a miña non hai ningunha,                   a que me deu a vida. 

é a persoa que máis quero,               que me quenta a miña cariña,                     bonita coma unha estrela. 

a mellor do mundo enteiro.              coa calor da súa.                                                Quérote MAMÁ. 

                       (Xavi)                                                   (Pablo)                                                       (Isabella) 

 

A miña nai quéreme moito,                          Cando era pequena                                           Miña nai, miña naiciña,   

 e faime un biscoito.                                       miña nai colliame nos seus brazos,                máis riquiña que un 

bombón 

Tamén se enfada algunha vez,                       agora que son máis grande                             e máis bonita ca unha 

flor.   

pero cálmase contando ata dez.                    dame moitos abrazos.                                                        (Darío)                     

                           (Carla)                                                           (Daniela)                                                

Miña nai doume a vida,                                 A miña nai é a máis guapa,                           Regálolle a miña nai 

miña nai deume todo,                                  gústalle xogar cos nenos e nenas,                 unha colonia fresquiña 

por iso lle quero tanto,                                  Gústalle que faga os deberes.                       por non soltarme a man 

por iso lle debo todo.                                     É a mellor en todo o mundo.                        cando me doe a tripiña. 

                       (Nico)                                                                             (Hugo A.)                                      (Anxo) 

 



POESÍAS PARA AS NAIS                                        2º A            

 

Desde antes de nacer nós                                              O amor da miña vida 

ellas quérennos sen condición,                                       é unha fermosura 

e coidan dos seus pequenos                                            e ten un sorriso 

lévanos no corazón.                                                        cheo de tenrura. 

As noites para elas curtas son,                                          Pola súa alegría                  

pásanas arrolándonos                                                voando coma un anxo me sentiría.                                          

e enchéndonos de bicos ou abrazos                              Esa é a miña NAI. 

se temos dor.                                                                                  (Martín C.) 

 

Bérrannos se nos portamos mal                                  A miña nai é prcesiosa 

pero, se é para mellorar,                                             e cada día máis cariñosa, 

non llo tomamos a mal                                               quéroa con todo o meu amor, 

porque nos ensinan a medrar.                                     e cóidame cando teño dor. 

                                                                                                       (Gabriela) 

Traballan moito dentro e fóra,                          As nais berran moito cando nos portamos mal 

son fortes, loitadoras,                                        porque teñen que levarnos polo bo camiño                               

 intelixentes ademais                                         sen mirar cal é cal                                    

 ELAS son as NAIS.                                         escoitándose ata no río Miño.                              

                     (Javier)                                                             (Yael) 

                                           

   Todas as nais                  Protéxesme, axúdasme e quéresme,           A miña nai chámase Amor 

  son especiais,                  eres a mellor nai do mundo,                      ten os ollos azuis,      

  xogan, miman,                 moitas gracias eu che digo                      moi simpática e cariñosa ela 

  rifan e aman.                     polo moito que eres.                              A miña nai para min é a miña estrela.                                                                                           

      (Helena ti)                               (Brenda)                                                (Edu) 

 



 



 



 



COMO FABRICAR UN ESTOXO DE CARTÓN 

Materiais: 

 Un trozo de cartón duro do tamaño dun folio. 

 Rollos de papel hixiénico (entre cinco e sete). 

 Cola. 

  Dous rollos de papel de cociña. 

 Papel de regalo. 

 Obxectos decorativos (pompóns, ollos de plástico, letras de tea...). 

 Pintura acrílica. 

Elaboración: 

 Primeiramente corta a base co tamaño que ti queiras para o teu estoxo. 

 Despois fórraa con papel de regalo ou píntaa. 

 Decora os rollos e pégaos na base. 

 Deixar que seque ben todo. 

 Por último xa podes meter no teu novo estoxo o material que precises para poder 

traballar. 

Ideas para que o teu estoxo mole: 

 Cortar un cuarto de rollo de papel hixiénico para poñer a tua goma. 

 Podes forrar un rollo con fio de cores. 

 Usar o rollo de papel de cociña para meter a tua regra. 

 Forra os rollos con papel pegatina branco decorado como ti queiras (con debuxos, 

co teu nome...). 

 O material que non entre nalgún rollo, podes facer a silueta do obxecto na base e 

colocalo. 

 

 



Estos son algúns estoxos que fixemos na clase de 4ºA.  

Esperemos que vos guste e que vos animedes a fabricar o voso propio! 

 

 

 

  



  



DÍA DA ÁRBORE  

O día 21 de marzo, conmemoramos o DÍA DA ÁRBORE, que en España vimos 

celebrando desde o ano 1972. 

Iniciamos unha nova estación, chegou a primavera!... que mellor día para plantar unha 

árbore? 

Os alumnos de 5º A e 5º B saímos ao patio e puxémonos  mans á obra. 

Quixemos lembrar así a importancia de protexer os bosques. As árbores, son moi 

beneficiosas, xa que:  

 Transforman o dióxido de carbono en osíxeno, necesario para respirar. 

 Minimizan os riscos das inundacións.  

 Evitan a erosión do terreo 

 Protexen do sol 

 Dan acubillo a animais e plantas 

 Producen ricos froitos e un manto de follas. 

 Se plantas unha árbore, coidas ao noso planeta; e                      o                                       

o  mundo será máis bonito. 

 Se hoxe alguén está sentado na sombra é porque alguén plantou unha árbore hai 

moito tempo, Por iso, debemos coidalas e respectalas. 

 A árbore é como a palabra, unha soa di moi pouco, moitas xuntas, dan cor ao mundo 

 Derrubar unha árbore, é derrubar unha vida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Árboles – Federico García Lorca 

¡Árboles! 

¿Habéis sido flechas 

caídas del azul? 

¿Qué terribles guerreros os lanzaron? 

¿Han sido las estrellas? 

Vuestras músicas vienen del alma de los pájaros, 

de los ojos de Dios, 

de la pasión perfecta. 

¡Arboles! 

¿Conocerán vuestras raíces toscas 

mi corazón en tierra? 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


