
Estimadas familias: 

Sabemos que estamos ante unha situación de moita inseguridade 

complicada para todos e todas, pero aínda máis para os nosos nenos e 

nenas. O primeiro mandarvos unha forte aperta para todos e cada un 

dos nosos nenos e nenas e para todas as familias. 

Por iso para este período sen colexio, as titoras de EI., queremos 

propoñervos unha serie de actividades, que non son de carácter 

obrigatorio, pero que poden axudar para manter as rutinas. Sería 

importante establecer un horario de actividades que podedes 

consensuar cos vosos fillos e fillas. 

Podedes empezar por algunhas das actividades que facemos na 

asemblea: 

 Ir a un calendario e tachar o día que é, podemos contar os días que 

levamos sen cole. 

 Mirar o tempo que fai. 

 Pedirlles que vos digan algunha das cancións ou poesías da 

asemblea. 

Para traballar: 

 Lerlles contos ou que volos conten eles a vos. Facerlles preguntas 

para valorar a comprensión. 

 Xogos do tipo “ veo, veo” , con diferentes temas ( animais cousas da 

casa, nomes de compañeiros ), palabras encadeadas. 

 Conversas tendo en conta os intereses dos nenos e nenas, 

fomentando a argumentación e as normas do diálogo. 

 

 Contar obxectos ( pinzas, bonecos , pratos , …). 

 

 Identificación e escritura dos números coñecidos e asocialos coas 

cantidades. 

 



 

 

 Crebacabezas  e xogos de mesa ( parchís, oca, baralla ) para 

fomentar a atención. 

 Construcións. 

 Manualidades con materiais de reciclaxe, rasgar, recortar e pegar 

facendo collage. 

 Xogar coa plastilina. 

 Debuxos.  

 Facer pulseiras ou collares con macarróns, botóns. 

 Búsqueda do tesouro. 

 Podemos  traballar o corpo, bailando a  ritmo das cancións de Mamá 

Cabra, Cantajuegos,  Migallas, María Fumasa .... 

  Exercicios de relaxación... 

 Xogar cos disfraces. 

Non olvidedes que tamén poden facer actividades para axudar na 

casa: 

 Recoller os xoguetes. 

 Axudar a poñer a mesa. 

 Regar as plantas. 

 Vestirse e espirse sos.  

Páxinas de interese: 

- DiBUJARIO COSAS QUE HACER CON TUS HIJOS EN CASA. 

- WEB aulasgalegas.org 

- https://www.rtve.es/infantil/series/educlan-3-5-anos/ 

 

MOITO ÁNIMO E BICOS, VÉMONOS PRONTO. 

 

 


