
PROPOSTAS PARA ESTA SEMANA.

• Experimento moooi fresquiño co que seguro o ides a pasar moi ben.

Para realizalo precisades:

-Auga.
-Colorante alimentario.
-Vasos (tantos coma cores queirades crear).
-Unha bandexa de xeo.
-Papel.
-(OPCIONAL) Paus de xeado/depresores. Incluso podedes empregar pinzas de madeira 
desmontadas.

1º Botamos unha pouquiña auga en diferentes vasos e engadímoslle o colorante (unha
cor en cada vaso ou mezclado para crear novas cores). É importante engadirlle bastante

colorante para que o trazo ao pintar sexa máis forte. 

2º Vertemos a mestura nos diferentes ocos da bandexa de xeo (se queredes podedes
introducir un pau en cada oco).

3º Metémola no conxelador.

Cando esté ben conxelado....a pintar!
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• A carreira dos pistachos!

(ou das noces, das cereixas, das fabas... ? o que teñades á man!)

Necesitamos dous xogadores (ou máis, pois cantos máis sexamos, máis divertido
resultará).

Dividimos unha superficie en dúas partes e localizamos a saída e a meta.
O primeiro xogador lanza o dado e coloca, facendo unha fila, tantos pistachos como se

indique.
Despois, o segundo xogador, fai o mesmo.

Continuamos así, respetando os turnos, ata que un dos dous consiga que a súa fileira
chegue ata a meta.

Quén o conseguirá antes?

• PARELLAS DE CALCETÍNS.

Para esta actividade teredes que coller diferentes parellas de calcetíns que teñades na
casa e mesturalos.
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O reto consiste en volver a xuntar cada calcetín coa súa parella.
Poderédelo facer de forma individual ou a modo de concurso con varias persoas, de xeito

que o que máis parellas de calcetíns consiga, será o gañador do reto!

Despois podedes empregar os calcetíns para formar con eles as letras do voso nome:

E por suposto, ao rematar, aproveitamos para aprender a dobralos e volvemos a
colocalos no seu sitio.

• Canción o vento.

https://www.youtube.com/watch?v=pJwN1Rf43Ek

• E para rematar un conto de ratos (recordando ao rato Pepe).

https://www.youtube.com/watch?v=9hSfYHc7WFc

FELIZ VERÁN A TOD@S.
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