
1. Que día é hoxe?: non esquezades poner a data aos traballos que vaiades facendo.  

2. Fago algo divertido: estade atentos ao que vos propón Gonzalo! Seguro que vos gusta… 

3. Hora de ler con…: Nadia e a súa familia! Lembrade facer un debuxo do seu conto co seu 

nome e o título. Envío vídeo ao grupo. 

4. Adiviña, adiviñanza. Quen é capaz de resolver estas adiviñas?. Escribide so as solucións 

desta primeria entrega de adiviñas ao lado do número que lle corresponde. 

5. Xogo en familia: Xogo de restas cunha baralla de cartas. Repartimos todas as cartas 

segundo o número de xogadores que participen. Cada xogador voltea dúas cartas e 

resta o número menor da maior. O xogador que teña maior diferencia gaña a batalla e 

lévase as cartas. Repetide as veces que queirades, o ganador será o que acumule máis 

cartas. Escribídeme nunha folla as restas que vaian saíndo de cada xogador e 

contádeme quen foi o gañador (non fae falta que sexan todas, o obxectivo é que 

practiquen as grafías dos números e da resta).  

6. Día do medio ambiente. O vindeiro 5 de xuño festexamos o día do Medio Ambiente e 

por este motivo imos levar a cabo un experimento para visualizar os efectos da 

contaminación na nosa contorna. Envío o pdf ao grupo. 

ISTO É TODO PARA ESTA SEMANA. COA CHEGADA DO BO TEMPO E CO AVANCE DA 

DESESCALADA CONSIDERO MAÍS IMPORTANTE QUE OS NENOS EXPERIMENTEN E 

DISFRUTEN DA NATUREZA E DA PRAIA DESPOIS DE TANTOS DÍAS METIDOS NA CASA. 

TEDE EN CONTA QUE A TRAVÉS DA EXPLORACIÓN SENSORIAL, O CONTROL DE 

MOVEMENTOS, O RESPETO DO ENTORONO… LÉVANSE A CABO AS MELLORES APRENDIZAXES. 

OS QUE POIDADES, APROVEITADE PARA ESTAR COA FAMILIA E AMIGOS QUE SON O MAÍS 

IMPORTANTE DO MUNDO. TEDE EN CONTA QUE ESTAS VIVENZAS QUEDARÁN PARA SEMPRE 

NO RECORDO DA SÚA INFANCIA. 


