
POSIBLE RUTINA DIARIA 

A continuación propoñemos unha posible rutina similar a que aplicamos no cole que 

podedes facer dende as vosas casas cos pequenos. 

MOMENTO DE APRENDIZAXE 

Para comezar o día con enerxía empezamos por as cancións. Case todos os días no cole 

cantábamos as mesmas, facendo algúns cambios en moitas ocasións según os intereses 

dos nenos/as e introducindo outras novas acorde cos contidos a traballar. Algunhas das 

cancións as que fago alusión poden ser as seguintes (entrades no link e xa vos leva 

directamente a elas):  

√ Cancións dos bos días: 

https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0 

https://www.youtube.com/watch?v=tDwnZ6gF7Yk 

√ Canción días da semana: 

https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY 

https://www.youtube.com/watch?v=EX4_qH64g8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ  ( NOVIDADE) 

√ Cancións das vogais: 

https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag 

√ cancións de contos: 

https://www.youtube.com/watch?v=VtyHS-t-laM   

(Cocorico) 

https://www.youtube.com/watch?v=yEyCGRbMDvE 

(Oruga Glotona) 

√ Cancións números: 
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https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=950AAFXgivk  

https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M 

√ Cancións figuras xeométricas 

https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k 

Estas cancións como ben digo podedes ir rotandoas ao longo dos días, cada día escoller dúas 

ou tres e incluso engadir outras que aos nenos/as lle gusten.  

Seguidamente facemos a asamblea. Para iso, é preciso que escollamos un “encargado” que 

sería a persoa responsable e o “axudante” da profe durante ese día. Podedes ir rotando polos 

diferentes membros da familia ou eliminar esta figura, como mellor se adapte a vosa 

situación familiar. Posteriormente comezan as rutinas: 

1.- ¡ PASAMOS LISTA! O primeiro que facemos é mirar que todos os membros da familia 

estén presentes. O encargado pode decir o nome dun dos membros e este dará os bos días. 

Por exemplo: 

Encargado (pode ser o neno/a, pai/nai/irmáns…) : Está Pablo na casa? 

Pablo: Bos días. 

É así hasta nomear a todos os membros. 

Se tedes fotografías de cada un dos membros de familia  podedes 

usalas para ter un soporte visual para pasar lista ( son ideas para 

que vos sexa de axuda). Incluso se pode debuxar unha casiña e pegar 

as imaxes. 
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2.- DÍA DA SEMANA: lembramos en que día da semana nos atopamos, recordamos cáles 

eran os días que forman parte dela. Podemos previamente ter preparados carteis feitos por 

nos mesmos decorados coa axuda dos nenos/as. Algún exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- MES E DÍA: De igual xeito que os días da semana, podemos facer o mesmo cos meses do 

ano e o día correspondete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿QUÉ TEMPO FAI HOXE?: facer debuxos que representen o tempo. É moi doado, para 

facer isto só nos faría falta folios e cores. En cada folio podemos simular, mediante un 

debuxo feito por nos mesmos, un fenómeno atmosferico: 



 

 

 

 

Entón o encargado ten que mirar pola fiestra e sinalar o tempo collendo o debuxo ( folio) 

indicado. Para que isto sexa máis interesante incluso podemos facer un rexistro dos días 

que chove , fai sol, ou nubes ao longo da semana. Podríamos facelo mediante unha táboa: 

TEMPO  → 

DÍAS DA 

SEMANA ↓ 

  
 

 

LUNS X    

MARTES  X   

MERCORES  X   

XOVES   X  

VENRES X    

SÁBADO X    

DOMINGO    X 

 

Desta forma, o neno/a ademáis de coller o debuxo correspondete do tempo que faga ese dia 

pode poñer unha cruz e así ao final da semana contamos as cruces: cantos días fixo sol, 

nubes. Se observamos a táboa vemos, por exemplo: 

3 días fixo sol, 2 días choveu, 1 día estivo nublado e 1 dia tronou. 

Isto todo son só ideas que se asemellan ao que facemos no cole, vos podedes facer o que vos 

guste máis. 



5.- O NOME DA ENCARGADA/O: o encargado/a pode escribir o nome nun folio. No caso 

de que o encargado/a ese día sexan os nenos podemos pedirlle que escriban só a inicial ou 

axudarlle a representar o seu nome. Lembrade sempre en letra maiúscula. 

6.- PLANIFICAMOS O DÍA. Falamos acerca de que vamos facer ó longo do día. Podemos 

aproveitar este momento para involucrar ós pequenos no reparto de tarefas da casa, que nos 

axuden a colocar, a tender roupa, poñer a mesa á hora da comida…. 

Ao longo do día é importante ir combinando momentos de aprendizaxe, con xogo e 

descanso.  

MOMENTO DE XOGO 

O neno pode xogar libremente cos seus xoguetes ou facer algo a nivel grupal en familia.  

  MOMENTO DESCANSO OU VOLTA A CALMA 

É moi importante alternar períodos de actividade con descanso.  

Deixovos algún exercicios doados de relaxación para levar a cabo: 

- Aguantar a risa: consiste  en permanecer quieto e intentar non rir, mentres que os 

demais deben facer todo o posible por facernos rir. 

- Somos globos: pechamos os ollos e convertemonos en globos. Collemos aire pola boca 

para inflar e logo expulsámolo pausadamente para desinflarnos. 

Ante todo lembrarvos que non son tarefas obligatorias nin moito menos, soamente 

son ideas e pequenas axudas para aquelas familias que lles interese manter un horario e 

unha rutina similar a que levamos a cabo no cole. Hai moitísimos modelos en internet, non 

é preciso imprimilos, podémolos facer nós mesmos na casa, con folios e cores, sendo os 

propios nenos/as os que elaboren os seus paneis, hai infinidade de opcións.  

CERTAME LITERARIO 

Dada a situación na que nos atopamos non sabemos se imos celebrar o certame literario 

ou non. De todas formas, gustaríanos recoller igualmente as vosas aportacións. Esta 

semana , ademáis da rutina tipo que vos comentei a cal podedes aplicar a vosa maneira 



como máis vos guste, mandamos como tarefa que os nenos/as de infantil fagan un debuxo 

libre sobre o que eles queiran para o certame literario. Como ideas a aportar: poden facelo 

relacionado co proxecto do mar, un debuxo do seu conto favorito, ou aquilo que lles guste, 

todo é válido. Para recoller as vosas aportacións faremolo mediante o seguinte correo 

electrónico ( ao cal mandaredes ao final da semana unha foto do debuxo do neno/a): 

tarefas.educacioninfantil3anos@gmail.com 

Este correo servirá tanto para recibir as vosas tarefas semanais como para estar en contacto. 

Das tarefas que colgaremos cada semana, habrá unha delas ( que vos diremos cal) que nos 

mandaredes o que o neno fixo sobre ela. Esta semana como puxen anteriormente a tarefa a 

realizar sería a do certame literario. Calquera dúbida tanto no correo electrónico sinalado 

como en abalar decirvos que estou a vosa disposición. 

ESPECIALIDADES: PSICOMOTRICIDADE E MÚSICA. 

Antes de comezar coas actividades das especialidades, gustaríame explicar que a etapa 

de educación infantil é globalizada, todas as actividades propostas polas mestras permiten 

traballar moitos aspectos do desenvolvemento infantil. Polo que se vedes que ás veces non 

atopades unha actividade específica de psicomotricidade ou de música, non vos alarmedes, 

xa que as actividades estarán plantexadas para traballar diferentes aspectos de tales 

“disciplinas” aínda que non o pareza nun primeiro momento. Agora chegou o momento de 

comezar co divertido: 

Esta semana propoño diferentes actividades como: 

- Crear a inicial do neno/a ou o nome completo, en función do interese e motivación do 

cativo co seu propio corpo ou con axuda dos membros da familia. Podedes establecer unha 

axuda visual no chan, poñendo a súa letra con cinta de carroceiro, con tizas que logo poden 

borrar coa fregona ou cun trapo traballando tamén o movemento, etc. Deixovos unha mostra 

dun alfabeto corporal. 

 



 

-  

 

 

 

 

 

 

 

-Elexir o seu xogo, que implica movemento favorito (pilla pilla, galiña cega, escondite, 

paloma blanca paloma negra…) o que queirades, xogar e logo contarnos a vosa elección. 

- Xogo das estatuas. Poñemos cancións e deben bailar ou moverse, no momento no que 

paremos a música deben quedar quietos, sen moverse. Este tipo de actividades permiten 

traballar o autocontrol, relación son e silencio, etc. Adxunto algunhas das cancións 

traballadas durante o curso por se queredes poñer algunha que relacionen coa escola. 

o https://www.youtube.com/watch?v=VtyHS-t-laM  Cocorico 

o https://www.youtube.com/watch?v=F1e0wAcXcgw Meu mundo é 

Así mesmo, cada semana recibiredes un reto. 

 

Esperamos que foran de axuda estas indicacións e calquera cousa que precisedes xa 

sabedes onde atoparnos.  

 

UN SAÚDO E LEMBRADE QUE ESTAMOS DESEXANDO VERNOS DE NOVO.  
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