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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


CANCIÓNS

Esta semana é a última do mes de maio polo que faremos un repasiño por algunhas das 
actividades propostas nas anteriores semanas.

Comezamos pola canción “Eu son un artista” e pediamos que nos enviarades unha 
foto facendo o que máis vos gusta, no que sodes uns auténticos artistas! 

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

Seguimos con “Familia” de Funambulista e con esta canción propoñiamos a 
realización da vosa árbore xenealóxica. Temos algunhas fotiños, pero aínda faltan! 

Animádevos que é unha experiencia moi bonita e gratificante!

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

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


MANUALIDADE

Seguimos aumentando a nosa colección de instrumentos caseiros feitos con materiais de 
refugallo. Nesta ocasión recordaremos a frauta e a pandeireta.

A FRAUTA: propuxemos 3 opcións para a súa realización. 

Agora deixamos a que máis éxito tivo:

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

A PANDEIRETA: deixamos o enlace para que recordedes como elaborala: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZY7IOVwMY8g

A crear e a tocar!

https://www.youtube.com/watch?v=ZY7IOVwMY8g


CONTACONTO MUSICAL

Recordamos a “CROCODILO”. 

Un conto cheo de cores e moi divertido. 

Unha familia enviounos este enlace do conto en galego e compartímolo con vós. 

A maiores de Crocodilo tedes máis contos. Gracias pola aportación!

http://kalandraka.tv/gl/seccion2.php?id=33&pagina=5#PD_Ana%20Abelenda%20-%20Crocodilo

http://kalandraka.tv/gl/seccion2.php?id=33&pagina=5#PD_Ana%20Abelenda%20-%20Crocodilo


XOGO DE MANS

Como de crocodilos vai a cousa pois recordamos este 

xogo de mans que require moitísima coordinación e 

práctica. 

Animádevos! Xa vimos algún vídeo e o facedes de 

marabilla! Intentádeo cada vez un pouquiño máis rápido.

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

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


MARCANDO O RITMO

Seguro que xa tedes unha parella que xogue con vós para practicar este ritmo que propoñemos.

Os vídeos que enviastes están moi ben! Seguide así. ÁNIMO!

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

Tamén recordamos o Baile Galego con esta canción que marca os pasos a seguir:

https://www.youtube.com/watch?v=CDdFdt2WUfE

https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8
https://www.youtube.com/watch?v=CDdFdt2WUfE


CANCIÓN LSE

Recordade esta canción que ensina un truco para saudar… Agora con mascarillas é un 

poquiño máis complicado pero podedes mandarllo igual iso sí, sen tocar coas mans a 

mascarilla!

UN BICO POLO AIRE

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

Recordade tamén as Letras Galegas co Himno Galego:

https://www.youtube.com/watch?v=SmAmzu0hd04

https://www.youtube.com/watch?v=ZVvrQB33Woc
https://www.youtube.com/watch?v=SmAmzu0hd04


XOGOS: MOITAS COSQUILLAS E ESTATUAS MUSICAIS

Recordamos esta canción que tanto nos gusta e que moitas veces na clase aproveitamos para xogar e bailar.

Agora podedes facelo en familia! https://www.youtube.com/watch?v=tuLIRmwgJXU

Retomamos o xogo das Estatuas Musicais con dúas cancións que xa coñecemos da semana pasada:

Catro vellos mariñeiros:  https://www.youtube.com/watch?v=2RwSamT5H4U

Meu o mundo é: https://www.youtube.com/watch?v=F1e0wAcXcgw

A bailar e desfrutar!

https://www.youtube.com/watch?v=tuLIRmwgJXU
https://www.youtube.com/watch?v=2RwSamT5H4U
https://www.youtube.com/watch?v=F1e0wAcXcgw

