
ACTIVIDADES DO 20 AO 24 DE ABRIL 

Estiven pensando que vos será máis cómodo enviar as actividades para mediade que as ides 

facendo. Entoes imos cambiar isto para que vos resulte máis cómodo. Vós enviádesme as tarefas 

durante todo o día cando queirades e eu contéstovos no horario establecido de 19:00-20:00. 

Este horario tamén será o que usemos para dúbidas ou problemas que vaiades tendo e que me 

queirades comentar. 

Observando os traballos que me estades enviando, aconséllovos que lle fagades líneas 

horizontais nas follas aos nenos/as que o precisen, axudaralles a unha mellor orientación 

espacial da escritura. 

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

2. Fago algo divertido: esta semana invítanos a facer algo divertido….. Carlota!. Nesta 

ocasión podedes enviar a opinión do neno/a ao grupo para que Carlota poida escoitar que 

vos pareceu a súa proposta. 

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

nome e o título. Envío vídeo ao grupo. 

4. Vou de compras: collemos unha cesta ou unha bolsa para ir de compras pola casa. Tedes 

que ensinarlle aos nenos o código que vos envío ao grupo para que atopen tantos obxectos 

como indica o número e da cor que corresponda. Cando teñan atopados todos os obxectos 

deben facer reconto e comprobar que están todos. Enviádeme foto do reconto. 

5. Coñezo a miña familia: esta semana imos coñecer un pouco máis a fondo a un membro da 

nosa familia. Nesta ocasión a mamá! Os nenos/as teñen que facer unha enquisa a súa nai 

para dar resposta as seguintes cuestións: nome e apelidos; data de nacemento; cor de 



ollos; cor de pelo; cal é o seu número favorito; a cor que máis lle gusta e comida favorita; 

profesión e aficións. 

6. Carreiras de sopro con palliñas e pelotas de papel. Xa sabedes, facede unhas pelotas de 

papel que pesen pouco e cunha palliña facede carreiras con toda a familia. Ao rematar 

facede un listado coa posición ordinal que quedou cada membro da familia. Podedes facela 

varias veces. Exemplo: 

1ª carreira de sopro. Posicións: 

1º Alan 

2º Edgar 

3º Patri 

4º Edu  

2ª carreira de sopro. Posicións: 

….. 

….. 

 

7. Noción de cantidade. Proporcionarlle aos menos/as 5 vasos e unha botella de auga para 

que echan os vasos coas cantidades de auga que queiran. Ao rematar, pedirlles que os 

ordenen de maior a menor cantidade. Podemos desordenalos e que os coloquen agora de 

menor a maior. 

8. Manualidade. Facemos plastilina caseira. Seguindo este tutorial faremos plastilina para 

xogar e que nos servirá para facer algunha actividade a vinderia semana.  

- Plastilina caseira 

9. Actividade de reforzo. Estaría ben que os rapaces que aínda o precisen, visionen estes 

vídeos sobre o abecedario e os fonemas das letras. Esta actividade pode facerse varios 

días ao longo do trimestre ata que teñan interiorizadas todas as letras e fonemas. 

- Canción abecedario  

- Cómo hablan las letras  


