
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

(SEMANA 11-15 DE MAIO) 

 

 

Bos días! Que tal?  

Desexo que sigades todas e todos moi ben. 

O próximo domingo,17 de Maio, celébrase o día das Letras Galegas. 

Aínda que a Xunta cambiouno para o próximo mes de outubro  

Imos coñecer un pouco deste escritor galego ao que está dedicado  

o día das Letras Galegas. 

Na páxina do Colexio si picades en Recursos para as letras galegas tedes  



unhas actividades moi divertidas para os  tres niveis de infantil, podédelas 

repartir para esta semana e a que vén.  

Espero que vos gustaran as macedonias da semana pasada e desta 

maneira seguro que comestes moita máis froita e máis variada. 

Esta semana imos converternos en grandes “Chefs”. Primeiro imos 

facer o sombreiro, para o que necesitamos o seguinte: 

Material: 

• Cartolina ou cartón dunha caixa 

• Unha bolsa pequena de plástico 

• Celo 

• Tesoiras 

• Lapis , pinturas, rotuladores… 

 Como facelo 

• Primeiro medir o diámetro da cabeza. 

• Cortar unha tira de cartón ou cartolina. 

• Pegar a bolsa de plástico, se é grande cortar polo lado aberto. 

• Por último por o nome. 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/manualidades/como-hacer-un-gorro-de-cocinero-de-pape&psig=AOvVaw3paUmYQ912SZSkS8L2cZam&ust=1588757421351000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCPkeK0nOkCFQAAAAAdAAAAABAD


IMOS FACER UNHAS PASTAS MOI RICAS SIN NECESIDADE DE FORNO 

Ingredientes: 

• Un paquete de galletas tipo María 

• 200 g de leite condensado 

• Boliñas de chocolate, lacasitos, fideos …...etc. 

Elaboración: 

Esmagamos as galletas cunha picadora ou manualmente metendo as 

galletas nunha bolsa e pasamos un rodillo encima ata que estean 

totalmente esmagadas.  

Mesturamos con leite condensada. Facemos boliñas, esmagámolas e 

poñemos os lacasitos enriba e introducimos na neveira. 

 

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://gastronomiaycia.republica.com/2013/04/25/hoy-cocinas-tu-galletas-con-lacasitos/&psig=AOvVaw0rYmhUm9NYELsdkbQGTkoJ&ust=1588757189604000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC53PGznOkCFQAAAAAdAAAAABAD


Actividades 

Contar: 

• As galletas que empregamos 

• Os lacasitos 

• Cantos de cada color? 

• Escribir os números. 

• Os de sexto de infantil escribir os ingredientes en letras maiúsculas. 

• Repartilas en partes iguais incluídos os avós , para levarllas cando 

poidamos ir a visitalos. 

• Envolvelas e decorar o envoltorio . 

• E por último, debuxalas e comelas. 

 

Xa me contaredes o ricas que estaban. 

Unha aperta para todas e todos. 


