
    ACTVIDADES  PARA NENOS E NENAS DE EDUCACION INFANTIL 

 

     CUARTO,QUINTO E SEXTO DE EDUCACION INFANTIL (Actividades conxuntas) 

        Falar cos nenos-as explicándolles de maneira sinxela a situación que estamos 

vivindo e conciencialos das medidas que debemos adoptar para  protexerse do virus. 

      Facer con eles-as un experimento moi sinxelo con pementa negra que consiste en 

coller un prato con auga botar en el a pementa e introducir o dedo, verán como se 

mancha o dedo ; despois enxabóanse as mans e o volver introducir o dedo a pementa 

xa non se queda pegada ó dedo e desprázase cara os bordes do prato .Explicarlle que 

en este caso a pementa serían os virus. 

      Pódense facer xogos con eles para aprender a non tocarse a cara, ollos, boca e nariz 

coas mans..   

 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 

CUARTO DE EDUCIÓN INFANTIL 

Traballar destrezas básicas: debuxar, pintar e rasgar papeis que teñades na casa. 

Ler contos con eles. 

Debuxos sobre o conto. 

Escribir o seu nome en letras maiúsculas en todos os debuxos que fagan. 

Contar elementos que haxa na casa : tapóns, pinzas…. 

Grafías dos números ata o tres . 

Hábitos : Ir sos ao baño e limparse, lavado de mans. 

Participar en actividades sinxelas da casa como cociñar en familia galletas con 

variedade de formas . 

Cantar e bailar cancións con eles. 

  



QUINTO DE EDUCACION INFANTIL 

Traballar destrezas básicas: debuxar, recortar, pintar. 

Ler contos con eles. 

Traballar a comprensión facendo preguntas sobre eles. 

Debuxar as personaxes do conto. 

Debuxar os membros da familia e pórlle o nome en letras maiúsculas. 

Escribir o seu nome en todos os debuxos que fagan. 

Contar , agrupar e facer series con obxectos que teñades na casa. 

Grafías dos números ata o seis. 

Participar en actividades da casa como axudar a pór a mesa, facer unha macedonia de 

froitas por exemplo. 

Cancións e bailes en familia. 

 

SEXTO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Traballar co calendario  (día, mes, ano). 

Lectura (repasar no libro de lectura) 

Debuxar os compañeiros e compañeiras da clase e pórlle o seu nome en letras 

maiúsculas. 

Matemáticas: 

-Contar de xeito ascendente e descendente. 

-Grafías dos números ata o nove. 

_Traballar sumas axudándose de pinturas, tapóns etc.. 

Hábitos e destrezas: Vestirse, atar os cordóns dos zapatos. 

Participar en actividades da casa: Dobraxe de  roupa  , axudar a facer a súa cama… 

Cancións , bailes e xogos en familia. 

 

       


