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

2. Fago algo divertido: esta semana é o turno de… Yasmín!. Ademáis a súa suxerencia 

sírvenos para o taller de cociña. Faremos esta receita durante os próximos 15 días 

e a copiaremos para o noso recetario particular. Se queredes podedes enviar un 

audio coa vosa experiencia ao grupo. 

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

seu nome e o título. Envío vídeo ao grupo. 

4. Imos de compras. Esta semana é o turno das formas xeométricas, buscamos pola 

casa tantas formas diferentes como indica o código e enviades unha foto do 

resultado. 

5. Sumas. Facemos as seguintes sumas coa máquina de sumar, colocamos nuns vasos 

tantos rotuladores como indica o resultado de cada suma, as escribimos nun 

papel e mandámoslle unha foto a profe! 

5+8=  7+9=  11+4=  2+18=  13+6= 

6. Manualidade da primavera! Qué se vos ocorre? Co material que tedes na casa 

faredes unha manualidade relacionada coa estación da primavera e escribimos 

nun papel de qué se trata e o que precisástedes para facela. Envidade unha foto. 

7. Coñezo a miña familia: Nesta ocasión imos a entrevistar a papá ou a parella de 

mamá! Os nenos/as teñen que facer unha enquisa ao seu pai 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. 

8. Comida saudable. Identificar alimentos saudables que temos na casa e falar sobre 

a importancia dunha dieta variada e sa. Enviádeme un audio sobre as vosas 

conclusión. 

 

GRAZAS FAMILIAS! POUCO A POUCO IMOS VOLTANDO Á NORMALIDADE, 

ESTA SEMANA SERÁ MELLOR PARA MOITOS DE VOS QUE PODEREDES IR 

VISITAR FAMILIARES E AMIGOS. ESTOU MOI ORGULLOSA DO TRABALLO 

QUE ESTADES FACENDO NA CASA, SEI QUE É UN GRAN ESFORZO PARA 

VOS. GRAZAS INFINITAS…. 

 

 

 


