
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
(SEMANA D0 27  DE ABRIL O 1 DE MAIO) 

 

Bos días outra semana máis, aínda que xa temos unha pequena sorpresa 

que supoño que todas e todos estabades desexando. 

Por fin xa poderedes disfrutar desta estación tan bonita ao aire libre, 

sempre de maneira responsable, que vós sabedes facelo moi ben. 

Os que teñades algo de natureza ao voso arredor podedes observar as 

árbores cheas de follas, flores , paxaros….etc.. 

Aínda que na primavera o tempo cambia bastante, fixádevos na roupa xa 

non vos tedes que abrigar tanto como cando viñades ao Cole e como 

tedes máis tempo, intentade vestirse solas e solos. 

Cando cheguedes á casa, despois destes paseos, lavade moi ben as mans e 

cambiade de roupa, podedes facer un mural con distintos elementos : 

• Debuxado 

• Recortes de revistas, periódicos… 

• Tapóns de colores recortados… 

O que tedes a continuación, como vedes ,está feito con tapóns de colores. 



Pero como sodes moi creativos podedes facelos como máis vos guste e 

enviar fotos á páxina do Cole. 

    

 

Non nos esquezamos, tamén, de ler e escribir, imos esta semana poñer os 

nomes deses amigos e familiares que estamos desexando ver. Os máis 

pequenos, seguir practicando o voso nome e ir incorporando o de papá e 

Mamá. 
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Outra xurencia é facer xerminar unha planta. 
 

Necesitamos sementes de fabas lentellas … que teñades na vosa casa. 

Imos seguir os seguintes pasos: 

1. Colocamos as sementes nunha porción de algodón. 

2. Pulverizamos para que estean húmidas. 

3. Cando xerminen esperamos un par de días e pasámolas a unha 

maceta con terra. 
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Para cantar e bailar podédelo facer con: 
 

• Uxía Lambona e a banda Molona 

• Mamá cabra 

• Brinca Vai 

• Migallas. 

Farannos recordar momentos de cando as escoitabamos e bailabamos na 

nosa  clase. 

Bicos e podedes escribirme ao Abalar Móbil do Cole. 

 


