
Estimadas familias:

De cara á vindeira semana as mestras de Educación Infantil  indicámosvos algunhas recomendacións que vos
poden ser de axuda a vós e aos/ás vosos fillos/as.

Son actividades que, dun xeito lúdico, manterán activas as mentes dos máis pequenos e permitirán a continuación
do seu proceso formativo.

1.- Experimentos empregando materiais que podemos ter na casa:

√ Meter un ovo cru nun tupper con vinagre que se poida pechar e deixalo alí un par de días. O ovo debe quedar
cuberto polo vinagre e ao remate deses días  convertirase nunha pelota saltarina.

√ Encher unha tina grande con auga e poñer nunha cesta diferentes materiais, os nenos van introducindo os
materiais na auga e dicindo o que flota e o que non.

2.- Exercicios de psicomotricidade fina  :  

√ Tirar garavanzos ou pedriñas nun espazo do chan e pedir aos nenos e nenas que os collan un a un empregando
pinzas da roupa.

√ Repasar letras, números ou formas xeométricas a gran escala e con materiais da contorna, por exemplo, follas,
pedras… servirá calquera cousa que teñamos na casa: botóns, lentellas, gomets… Ten a mesma utilidade que unha
ficha de repasar puntos pero pode complementar as tarefas dese tipo para que aos pequenos e pequenas lles
resulte máis divertido.

√ Pintar macarróns e facer colares.

√ Xogar coa plastilina.

3.-Manualidades  :   pintar un arco da vella que simula que todo vai ir ben. O obxectivo desta tarefa é unilos todos
na escola creando un arco da vella xigante como recordatorio de que todos/as xuntos conseguimos vencer ao
virus.

4.- ¡A xogar!

Ruta do tesouro: outra tarefa que podedes realizar conxuntamente cos vosos fillos e fillas é un xogo de pistas
para finalmente atopar un tesouro. Primeiro aparece unha nota cunha pista que leve aos nenos/as á verdadeira
pista 1. Por exemplo: “Hai un tesouro agochado nesta casa, atoparedes a pista 1 onde se preparan os pratos máis
saborosos” (a cociña). Na cociña haberá outra nota que nos leva á pista 2 e así, sucesivamente, ata chegar ao
tesouro.

Sabemos que require  un  traballo  previo  por  parte  do  adulto  pero  pasaredes  un  tempo divertido  cos  vosos
fillos/as que fará que o voso esforzo pague a pena.

Ademais de todas estas recomendacións, as mestras de infantil creamos un “taboleiro” nunha aplicación chamada
PINTEREST. Tédelo dispoñible no seguinte link:

http://www.pinterest.com/educacioninfantilcanosarus

Tamén o tedes dispoñible na súa versión móvil, a través da app que podedes descargar gratuitamente, dende o
voso teléfono (dispoñible para Android e iOS).

Este “taboleiro” supón un espazo no que iremos engadindo actividades que consideramos de interese.

Aquí poderedes encontrar infinidade de recursos para que os/as pequenos/as poidan continuar aprendendo e
gozando a pesar destes momentos complicados que estamos a vivir e que, sen dúbida, superaremos.



PARA OS QUE QUEIRAN TRABALLAR MÁIS:

Deixamos un caderno con actividades e fichas (en pdf) para seleccionar por idades. Algunhas fichas é
preciso imprimilas pero hai outras que as podedes facer na tablet ou ordenador.

(INFANTIL-Caderno de actividades)

Tamén adxuntamos un tableiro de parchís para xogar cos pequenos/as. 

(INFANTIL-Parchís)

Só para o alumnado de 6º curso de Educación Infantil:

Os/as nenos/as de 6º curso de Educación infantil, a maiores, poden repasar as letras rescatadas na
carpeta que levaron para a casa. Poden escribir novas palabras, facer xogos de palabras que empezan
por esas letras, conteo de palabras conseguidas de cada letra, comparacións e anotacións das letras
que conseguiron máis palabras, …

Outras propostas:

- Inventar unha pequena historia e, coa vosa axuda, intentar escribila.

- Facer un pequeno diario con debuxos e palabras.

- Construír palabras con letras recortadas de xornais ou revistas.

- Facer sumas ou restas en situacións reais.


