
PROPOSTAS DE ACTIVIDADES DO 14 AO 17 DE ABRIL 

(Cando me enviedes a primeira tarefa, por favor indicade primeiro o nome da  

nena ou neno que a fixo para poder gardar todos os contactos no meu móvil). 

1. Que día é hoxe?: antes de comezar a facer unha tarefa, anotamos na parte superior do 

folio ou papel, a data. Seguindo este exemplo: MARTES, 14 DE ABRIL DE 2020. Sería 

conveniente ter un calendario de parede na casa para que eles mesmos sexan conscientes 

do paso do tempo. Podemos colorear ou tachar o día no que nos atopamos nese calendario.  

2. Son fotógraf@: o neno/a debe sacar unha foto a un xoguete e engadirlle un pé de foto 

explicando cómo se chama e o que é. Enviádesme primeiro o foto do xoguete que sacou o 

neno e despois a foto do texto así non tedes que imprimir.  

3. Fago algo divertido: cada semana un compañeiro/a envíanos un audio sobre algo divertido 

que lle gusta facer na casa para que os demais tamén o fagan. Despois enviarédesme un 

audio de cada un explicando que vos pareceu a suxerencia dos compañeiros. A primeira 

semana, empezo eu! (envío o audio ao grupo para que o escoiten os menos/as) 

4. Hora de ler con…: os luns de cada semana uno dos nenos ou a súa familia enviará un vídeo 

ou audio dun conto para o resto dos seus compañeiros que o escoitarán varias veces ao 

longo da semana (tede en conta que non pode saír a cara do neno). Despois cada neno/a 

cubrirá unha ficha onde conste o nome do neno/a que nos conca o conto, título do conto 

e un debuxo relacionado. Esta semana empezo eu! (envío o vídeo ao grupo para que llo 

pñades aos menos/as) 

5.  Adiviña cantos: collemos unha bolsa que non sexa transparente e metemos dentro entre 

1 e 8 bólas (garavanzos, fabas, moedas). Pedímoslle aos nenos que adiviñen cantos 

obxectos hai dentro e que escriban os números nunha folla separándoos cunha raia. Imos 



moficando a cantidade de obxectos para que practiquen as grafías de todos os números. 

(Poden facer tarefas unhas debaixo doutras para non malgastar papel, poñendo primeiro 

a data (se as fan en días diferentes) e o nome da actividade . 

6.  Desafío cognitivo: Sopa de letras, atopo as diferenzas, labirintos,… Envíovos a foto ao 

grupo para que o poida resolver. Esta semana envío foto ao grupo para que o resolvan. 

7. Manualidade: tedes ata o 27 de abril para facer esta actividade. Unha máquina para 

practicar as sumas! Debedes facer unha similar á foto que vos envío adapando cada un o 

material que ten na casa. Enviádeme unha foto cando a teñades lista. 

 

IMPORTANTE: debemos poñer aos nenos en disposición de escribir, cada un farao como 

sabe, debemos respectar o seu ritmo. O ideal é que escriban primeiro eles sólos, a 

continuación pedímoslle que repasen/lean o que escribiu por se esqueceu algunha letra e 

quere completar e despois escribídesllo vós de xeito correcto ao lado para comprobar as 

letras que si escribiron e as que non. É importante reforzar o ben que o fan e dicirlles 

que a próxima vez conseguirán acertar máis letras ou que o farán un pouquiño mellor. Non 

atosigarlos, nin lle digades vós as letras porque senón non aprenderán a facelo sólos. O 

que podedes facer é pronunciarlle vós as palabras marcándolles ben os fonemas, 

axudaralle a recoñecer mellor os sons. Estade pendentes que agarren ben o lápiz, que 

escriban de esquerda á dereita e que non fagan letras nin números en espello. 

 

 


