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RECORDADE: SON ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS

Todas estas actividades podedes gravalas ou 
sacarlles unha fotografía e envialas ao 

seguinte e-mail: 

bolboretafeiticeira@gmail.com

(e-mail da profe de música, Bea) 

Agradecemos que indiquedes o voso nome e a 
clase a que pertencedes ou o nome da titora.

mailto:bolboretafeiticeira@gmail.com


1. EU SON UN ARTISTA!

Comezamos o mes de maio con esta canción tan 

marchosa:

“EU SON UN ARTISTA”

Todos vós levades un artista dentro polo que 

propoñemos que fagades algunha actividade que 

vos guste moito e enviedes unha foto ou vídeo 

facéndoa. 

Así saberemos o que vos gusta facer a cada un e en 

que sodes uns artistas! 

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

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


2. MANUALIDADES: FRAUTA CASEIRA 

Propoñemos seguir coa elaboración de instrumentos músicais. 

Nesta ocasión o instrumento será unha frauta.Tres opcións:

1. Coller unha palla e aplastar un lado. Soprar polo outro lado. 

Podedes ir cortándoa e veredes como cambia o son. 

2. Unir con celo 7 palliñas de distintos tamaños. (Flauta andina)

3. Coller un tubo longo de cartón (de papel de aluminio ou

semellante) facerlle buratos á mesma distancia e un por 

debaixo do primeiro. Facerlle unha boquilla que simule a da 

frauta. A tocar!



3. CONTACONTO MUSICAL: COCODRILO

Seguimos cos CONTACONTOS MUSICIAIS. 

Nesta ocasión tócalle a “COCODRILO”. 

Un conto cheo de colores e moi divertido. 

Estade moi atentos xa que é repetitivo e poderedes 

participar na súa lectura.

https://www.youtube.com/watch?v=oVQGKQYRg58

https://www.youtube.com/watch?v=oVQGKQYRg58


4. XOGO DE MANS: EL COCODRILO

Como de cocodrilos vai a cousa pois invitámosvos a practicar 

este xogo de mans que require moitísima coordinación e 

práctica. Animádevos a probar! Seguro que non sae a 

primeira pero non deixedes de intentálo.  

https://www.youtube.com/watch?v=BXif78C6XyQ

https://www.youtube.com/watch?v=BXif78C6XyQ


5. MARCANDO O RITMO: KOKOLEOK

Buscade unha parella que xogue con vós e 

practicade este movo ritmo que propoñemos.

https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8

https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8


6. CANCIÓN EN LSE

Xa podemos saír da casa e seguro que pola rúa vemos a xente coñecida 

e aos nosos amigos. Como sabedes non podemos acercarnos e temos que 

saudar a distancia polo que invitámosvos a aprender esta canción e ter 

moi en conta a súa mensaxe:

UN BICO POLO AIRE

https://www.youtube.com/watch?v=ZVvrQB33Woc

https://www.youtube.com/watch?v=ZVvrQB33Woc


7. XOGAMOS: ESTATUAS MUSICAIS

Deixade sitio no salón para xogar ás ESTATUAS MUSICAIS.

Recordamos as normas do xogo:

Mentres soe a música temos que bailar e en canto a música pare temos
que quedar moi moi quietos, case sen pestañear. 

(Teredes que pararlles a música para que poidan xogar)

Xa sabedes esta canción así que ensinádella a vosa familia!

A bailar e desfrutar!

https://www.youtube.com/watch?v=4jtbAyVC7A0

https://www.youtube.com/watch?v=4jtbAyVC7A0

