
 

         

Estimadas familias: 

Esta semana levades unha tarefa que tedes que mandar ao seguinte correo: tarefas.mary.5anos@gmail.com  

A tarefa é moi sinxela. É un debuxo do seu conto favorito. 

Todas as semanas poñeremos unha tarefa que tedes que enviar. Como xa saberedes no espazo abalar non deixa enviar documentos, por iso creei esta conta 

para que me poidades mandar o que queirades. O abalar seguiremos usándoo para comunicarnos.  

Ademáis desta tarefa, seguiremos co repaso das letras da carpeta. Repasaremos o N, H e R. Facemos o mesmo que a semana pasada con cada letra. 

Dispoñedes de moitos recursos educativos no seguinte blogue: https://cousassinxelas.blogspot.com 

Para traballar o razoamento lóxico-matemático: 

 Juego de memoria y juegos memory online.  www.memozor.com 

 Juegos infantiles Pum online y gratis. 

 Juegos educativos y didácticos para niños. ÁrbolABC.com 

 Ao final deste documento hai unhas fichas de lectura, de trazo e de lóxica matemática. Estas fichas, se non tedes impresora, non pasa nada. Podedes facerlles 

vós unhas parecidas. 

Un saúdo e que teñades unha boa semana. Unha aperta moi grande para os meus cativos/as.  Se tedes calquera dúbida podedes escribir tanto ao correo : 

tarefas.mary.5anos@gmail.com  como ao espazo abalar. 

http://www.memozor.com/
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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.  
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