Prezadas familias:
Ademais do material que vos engadimos á web do centro o venres, para que os nenos e
nenas repasen contidos dados na aula, o equipo de educación infantil considera moi
importante que sigan mantendo unhas rutinas e realizando diferentes actividades; por iso
vos damos unha serie de ideas:
-

Rutinas: é importante que o alumnado siga mantendo unhas rutinas para que
cando voltemos ao colexio todo sexa máis sinxelo e non notemos tanto o cambio.

Podedes facer un calendario diario de rutinas como os seguintes:

Estes días podedes aproveitar para traballar a autonomía e que participen en
tarefas como: aprender a facer a cama, axudar a facer a comida, limpar, dobrar
roupa,…

A continuación engadimos unha táboa de cousiñas que poden facer segundo a
idade:

-

Ler contos: poden escribir o título do conto, facer un debuxo sobre o mesmo,
escenifícalo, traballar diferentes conceptos: arriba/abaixo, dentro/fóra,..., contar
elementos, as cores, identificar personaxes,…

Hai canles en youtube como as de OQO ou Kalandraka que teñen contos en
galego moi chulos.
-

Lectoescritura: identificar letras en contos, revistas, paquetes de alimentos, etc.
escribir a lista dos produtos básicos que precisamos mercar estes días(5anos),…

-

Lóxico-matemáticas: contar obxectos (xoguetes, alimentos, obxectos cotiás,…),
realizar sumas con animais, pinturas, alimentos,… aprender o número de teléfono
da casa, de familiares,…

-

Outros contidos: o nome propio e apelidos, así como o nome de mamá e papá
(3anos), o enderezo e número da casa (4 e 5 anos).

-

Xogos: dominó, crebacabezas-puzzles, construcións, vexo-vexo,…

-

Adiviñas e cancións populares: temos moitas cancións en galego versionadas
por bandas como Uxía Lambona e a banda molona, e tamén temos música en
galego de Paco Nogueiras, Sonárbore,… (investigade na rede).
Podedes buscar cancións en inglés, uns exemplos:

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

-

Plástica: traballar con plastilina (podedes facer números, letras, animais, formas
xeométricas,…), colorear, manualidades sinxelas, recortar,…

*Vimos pola rede unha idea dunha compañeira a cal nos gustaría compartir con
vós. Consiste en traballar a relevancia das diferentes profesións que están a
resultar fundamentais en este momento que estamos atravesando.
A actividade en si, consiste en reflexionar cos nenos e nenas sobre esas profesións
que consideremos e realizar un debuxo das mesmas, logo cando poidamos volver
ó cole realizaremos un mural con eses debuxos.
-

TV e APPS: nese momentiño no que lles deixedes ver a tele podedes poñer
debuxos en galego para traballar a nosa lingua, ver contidos educativos en
EduClan 3 a 5 anos, unha ferramenta educativa creada estes días e tamén
podedes descargar algunha APP de xogos educativos como Tinytap.

E se vos apetece consultade o blog do centro, no cal se van engadindo recursos:
https://ceipdemonforte.blogspot.com/

Pero o fundamental é que aproveitedes o tempo en familia, que os nenos e nenas fagan
cousas e lles deixedes o seu tempo para poder realizalas. É importante que xoguen e
descansen, pero o máis importante é que gocen da vosa compañía.

Un saúdo,

O equipo de Educación Infantil

