
No apartado  de  orientación  e  dentro  de  pedagoxía  terapéutica,  tedes  un  enlace  de
conZENtrate, onde aparecen máis  actividades.

LUNS 25.

Hai colgado un vídeo do mostro de cores no apartado de pedagoxía terapéutica.

https://www.youtube.com/watch?v=0xfd5VaoaWY&feature=youtu.be

•  Partindo deste conto suxiro a seguinte manualidade:

Con tubos de papel hixiénico podemos facer monstros de cores. Asi seguiremos
experimentando  outras utilidades que se poden crear co material de refugallo e ver
o proceso e a transformación final.

• Tamén propoño este vídeo de ioga.  El mostruo de colores, yoga para niños.

https://www.youtube.com/watch?v=Em9pK6Db5NE

MARTES 26.
• Seguimos traballando a lectoescritura coa seguinte actividade:

Cada neno/a terá que completar o acróstico do seu nome con aquelas 
palabras en galego que o caractericen, que digan algo del/a, palabras que lle 
gusten... e que comecen por cada letra do seu nome.
Déixovos un exemplo co  nome de Vanesa:

VALENTE
ALOUMIÑO
NÉBOA

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcornidesaavedra/system/files/Caderno%20ConZENtrate%20Educaci%C3%B3n%20Infantil%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0xfd5VaoaWY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Em9pK6Db5NE


ESTRELA 
SEREA
APERTA

• A  seguinte  actividade  consiste  en  facer  simetrías,  para  eso  podemos
empregar  diferentes  materiais:  elementos  da  natureza  (  follas,  pedriñas,
paus…),  pezas  de  lego  ou  construccións  que  teñamos  pola  casa,
regletas....ou tamén poderedes completar a parte que falta nestes debuxos
que vos deixo máis abaixo. Trátase de dividir o plano en dúas partes (poñendo
una liña na superficie con cinta aislante, por exemplo, pódenos axudar sobre todo
para os máis pequenos) e completar a parte que falta .



MÉRCORES 27.

• Gústavos  xogar  aos  bolos?  con  materiais  que  teñades  pola  casa  como botes,
vasos de plástico, botellas de auga vaos a crear o noso xogo de bolos: según o
queirades complicar os máis pequenos poderán contabilizar cantas botellas tiraron,
os demais poden poñer un número nos bolos e iniciarse na suma , sumando os
números das botellas que tiraron. Podedes anotar os puntos nunha táboa de dobre
entrada , comparando así, co outro xogador rival, quen consegue máis puntos nas
tiradas....quen gañara?? 

• Partindo do conto de Kalandrka: IMAGINA ANIMALES.

Vamos a deixar voar a vosa imaxinación; nas casas hai un montón de obxectos
que  cun  pouco  de  imaxinación  e  creatividade  o  podemos  convertir  en  algún
animal....déixovos algúns exemplos que poidan axudarvos. E podedes inventarlles
un nome.



XOVES 28.

• EXPERIMENTO ARCO DA VELLA.

Deixo dous enlaces, escollede o que máis vos guste.

https://www.youtube.com/watch?v=J3azssY9BSY

https://www.youtube.com/watch?v=KN6gnmE-vLU

• Conto EL ELEFANTE BERNARDO. Fálanos do valor do respecto.

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

VENRES 29.

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
https://www.youtube.com/watch?v=KN6gnmE-vLU
https://www.youtube.com/watch?v=J3azssY9BSY

