
Estás na páxina 1 dun total de 27

C.E.I.P. Sagrada Familia
Curso académico 2019- 20

PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL B
PERÍODO DO 01 DE XUÑO AO  12 DE XUÑO DE 2020

Ola Aitana, Aine, Adriana, Ferran, Sofía, Stevens, Eylín, Elizabeth, Eyder Manuel, 
Vanessa, Julia, Guillermo, Irene, Inés, Hugo, Puri, Diego, Rodayna, Theo, Martín, 
Martina, Marquicio, Nuria, Mario, Mateo e familias. Bo tempo para seguir 
aprendendo en familia.

Aquí estou de novo e , antes de pasar á proposta de actividades, gustaríame aproveitar para 
darvos unhas indicacións a tan estimadas familias:

– Como na anterior ocasión, a información que envío ao correo do colexio é subida á páxina 
web do mesmo.

– Descargadevos a Adaptación da Programación Didáctica que tamén enviei á dirección do 
centro e /ou solicitádella ao director do centro por correo electrónico. Recordade que somos 
5º de Educación Infantil B. Se tedes algunha dúbida xa me preguntades.

– Seguide atentos á web do colexio por se hai novidades.

– Recoméndovos que teñades a aplicación Abalar.

– As propostas das actividades  anteriores, da última quincena, dende o18 de maio ao 29 
de maio, incluído este día, podedes enviarmas ao WhatsApp ( ao teléfono 620353030, 
facendo unha foto ás tarefas da nena ou do neno ou , no seu caso, á súa voz, pero non 
enviedes foto do alumnado) ata o día 03 de xuño, como así o recomendo para poder 
engadir información que sume, da vosa filla ou do voso fillo (   tedes que por a data a cada 
trabajo que me enviedes atrasado,   dia e mes  , e o nome da nena ou do neno, na propia folla 
por diante).

Cada familia porase en contacto coa mestra por WhatssApp ata o día 03 de xuño, para 
falar da proposta de actividades da anterior  quincena, do18 ao 29 de maio,  incluído 
este día, e indicará na mensaxe de WhattssApp “ Quero falar das propostas anteriores 
do 18 ao 29 de maio” e veremos como falar delas e /ou de recoller a información.
A familia que non envíe este Whatss App,nin a información das tarefas, entendo que 
non as fixo e que non quere falar delas nin  dar explicacións.
Se hai outras excepciónss ou situacións que non recolla aquí, escribirédesme 
igualmente, se así o considerades, para facerme chegar a dificultade ou outra idea que 
poida recoller , ser útil e/ou ter en conta.

– O seguimento da Proposta de actividades, do 01 de xuño ao 12 de xuño, así como as da 
última semana do 15 ao 19 de xuño, farémolo por WhatsApp, no mesmo día que vos 
propoñoo facelas ou ao día siguiente(seguindo o calendario lectivo). 
As actividades están pensadas e explicadas para facilitar a autonomía de cada familia  e 
permitir a flexibilidade, o descanso e o xogo.
Para facer un seguimiento de cada neno e nena, individualmente, tedes que cada familia 
porvos en contacto conmigo por WhatsApp. Adaptareime ás necesidades de cada nena e 
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neno, e de cada familia, con preguntas e dando as felicitacións e suxerencias.

– A tutoría ás familias a distancia prioritariamente ( por teléfono en mensajes de  WhatssApp).
Se tedes dificultades facédesmo chegar e buscamos unha solución.

– Os contidos e actividades de ampliación  non se avalían de forma independiente pero 
servirán para mellorar a cualificación obtida.

– As propostas de actividades recoméndovos que as fagades e que mas enviedes e aproveitar 
esta atención individualizada. As familias que o estades facendo, diariamente, está sendo un 
proceso de ensiñanza – aprendizaxe enriquecedor.

– Recoméndovos cada día facer as actividades propostas para ese día.
Se vedes que a nena ou o neno necesita volver a practicar algunha actividade, para que a 
aprenda mellor, adiante. Podea facer no mesmo día ou noutro día.

– Recoméndovos gardar os  traballos que faga cada nena e cada neno.

– Se coñecedes a algunha nena ou a algún neno, da mesma aula, que teña dificultades para 
acceder ao que se vos envía ou para calquera outra cousa relacionada coa proposta de 
actividades, por favor, facédesmo chegar e intentamos axudala ou axudalo.

– Se tedes algo que aportar para mellorar, comentádesmo.

– Aos papás e/ou ás mamás envíovos un cordial saúdo e oxalá todo vaia ben. Favorecer a  súa 
autonomía, deixándolles facer, as súas fillas e aos seus fillos, as cousas a elas mesmas e a 
eles mesmos. Deanlle sorrisas, límites, coidados, explicacións, exemplos, o material que 
necesitan,... e que sexan elas e eles os que pensen, fagan e consigan o resultado final.

– Tedes que descargar:
• “La propuesta de actividades del 01 de junio al 12  de junio. En castellano”
• A proposta de actividades do 01 de xuño ao 12 de xuño. En galego.
( Estas dúas propostas son a mesma, unha en castelán e outra en galego e tedes que ir 
utilizando as dúas para darlle vocabulario en galego e en castelán. Os enlaces non cambian 
dunha a outra e as actividades tampouco).
• Hojas de lectura en mayúsculas ( son as mesmas que na proposta anterior).
• Hojas de lectura en minúsculas ( son as mesmas que naa proposta anterior).
As follas de lectura diaria, recomendo empezar polas maiúsculas, e despois polas 
minúsculas. A medida que vexades que a nena ou o neno avanza, e que a persona adulta ten 
moitas ganas de ensinarlle e acompañala ou acompañalo neste proceso de aprender a leer, 
iredes avanzando e logrando pouco a pouco o obxetivo). Non hai que leelas todas. Cada 
familia ao seu ritmo.
• Hojas de lectura de frases. Cada familia ao seu ritmo. Se non chegades aquí non pasa nada.
• Follas de lectura en galego. Cada familia ao seu ritmo. Se non chegades aquí non pasa 
nada.

– Garda os tubos interiores do papel hixiénico para a actividad artística do día 18 de xuño.

– Para a escritura de maiúsculas se precisas o abecedario co punto de onde se empeza a 
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escribir, pedídesmo por WhatssApp e envíovolo cunha foto do mesmo ao WhatssApp. ( Se 
alguén ten outra suxestión polo que sexa, facedesma chegar e vemos a solución).

– Para a escritura de números, o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE ).

– O curso próximo non estarei neste colexio. Moitas grazas por todo.

– A data para que veñades a  recoller o material será o día 09 de xuño de 2020, martes, no 
centro escolar, na aula de 5º de Educ Infantil B, seguindo a orden que detallo a continuación 
e  considerando a obligación da mascarilla se non se respecta a distancia de seguridade, pola
persoa que veña a recollelo, así como empregando todas as medidas de protección e 
distanciamento social que aconsellan as Autoridades Sanitarias (tamén vos recomendo traer 
unha bolsa dura ou outra cousa que considedes para levar o material):
Familia de Aitana: de 09.30 a 9.40 h.
Familia de Aine: de 09.40 a 09.50 h.
Familia de Adriana: de 09.50 a 10.00 h. 
Familia de Ferran: de 10.00 a 10.10 h.
Familia de Sofía: de 10.10 a 10.20 h.
Familia de Stevens: de 10.20 a 10.30 h.
Familia de Eylín: de 10.30 a 10.40 h.
Familia de Elizabeth: de 10.40 a 10.50 h.
Familia de Eyder Manuel: de 10.50 a 11.00 h.
Familia de Vanessa: de 11.00 a 11.10 h.
Familia de Julia: de 11.10 a 11.20 h.
Familia de Guillermo: de 11.20 a 11.30 h.
Familia de Irene: de 11.30 a 11.40 h.
Familia de Inés: de 11.40 a 11.50 h.
Familia de Hugo: de 11.50 a 12.00 h.
Familia de Puri: de 12.00 a 12.10 h.
Familia de Diego: de 12.10 a 12.20 h.
Familia de Rodayna: de 12.20 a 12.30 h.
Familia de Theo: de 12.30 a 12.40 h.
Familia de Martín: de 12.40 a 12.50 h.
Familia de Martina: de 12.50 a 13.00 h.
Familia de Marquicio: de 13.00 a 13.10 h.
Familia de Nuria: de 13.10 a 13.20 h.
Familia de Mario: de 13.20 a 13.30 h.
Familia de Mateo: de 13.30 a 13.40 h.
Unha vez que comprobedes a hora se podedes enviarme unha mensaxe de texto por 
WhatsApp, o luns 01 de xuño, ao meu teléfono 620353030, de que xa tendes a hora e o día 
para recoller o material, agradezo.

– O caderniño de matemáticas que recibiredes o día 09 de xuño, a familia que o veña a buscar,
pode ir facéndooo a nena ou neno. E non se pasará a outra folla sen rematar a folla na que se
empezou a traballar ( recoméndovos que me preguntedes antes por WhattssApp que 
recomendación vos dou así como farei o seguimento das follas do cuaderniño de 
matemáticas, a medida que me vaiades enviando, ata o 19 de xuño).

Un saúdo da profesora Carmen. Tedesme a vosa enteira disposición.

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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LUNS, 1 DE XUÑO (Enviar, se pode ser, unha mensaxe de texto ao WhatssApp da mestra, 
620353030, para dicir que recibistes a información da recollida do material-día 09 de xuño e a hora)

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  E “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas E palabras). 
É para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo. 

☺“ Hojas de lectura de frases” e “ Follas de lectura en galego” (Recomendo para quenes leron as 
“Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas”).

☺Data no calendario
Día: Luns, 01; Mes: xuño ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e mañá.

☺ Pensa e escribe dúas palabras en castelán, unha debaixo da outra.
Conta o  número de letras de cada unha, escríbelo ao final da palabra.
¿ As palabras teñen o mesmo número de letras?, en caso contrario, ¿que palabra ten más letras?  e 
¿ que palabra ten menos letras?

☺Collage con material da casa

Deixoche estes modelos, podes facer o que ti queiras, con diferentes texturas e que che agrade 
visualmente.

 

  

Conta o que ves despois de terminado ( podes enviarme por mensaxe de voz o que contas).

☺Escribe a lista da compra ( que escriba dúas ou tres cousas).

☺ Elixe un libro divertido da túa biblioteca, en castelán.
Mírao do principio ao final, folla por folla. Se queres tamén podes ler algunhas palabras e/ou frases,
ti soa ou so. A persoa adulta pode ver como o fas.
Realiza un debuxo da portada que inclúa o título, e dalle cor seguindo a auténtica .
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MARTES, 2 DE XUÑO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  E “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas E palabras). 
É para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” e “ Follas de lectura en galego” (Recomendo para quenes leron as 
“Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas”).

☺Data no calendario
Día: Luns, 02; Mes: Xuño ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e mañá.

☺ Pensa e escribe dúas palabras en galego, unha debaixo da outra.
Conta o  número de letras de cada unha, escríbelo ao final da palabra.
¿ As palabras teñen o mesmo número de letras?, en caso contrario, ¿que palabra ten máis letras?  E 
¿ que palabra ten menos letras?

☺ Elixe un libro divertido da túa biblioteca, en galego.
Mírao do principio ao final, folla por folla. Se queres tamén podes ler algunhas palabras e/ou frases,
ti soa ou so. A persoa adulta pode ver como o fas.

Realiza un debuxo da portada que inclúa o título, e dalle cor seguindo a auténtica .

☺Tarxetas de xeados.
Realiza 10 rectángulos da mesma medida, cunha regra ( por exemplo dous lados de 20 centimetros  
e outros 2 lados de 10 centímetros, e recçortalos).
Tes que facer como na imaxe: debuxar a corneta en forma de triángulo, debuxar o número de bolas, 
escribir o número (é o vídeo de como se escriben https://www.youtube.com/watch?
v=m2rNL3Z56PE ) , e recortar as letras que che indico de cada número e colocalas segundo 
corresponda).
Empezarás no número 1 e seguirás ao número 2, ao número 3, ao 4, ao 5, ao 6, ao 7, ao 8, ao 9 e así 
ata 10 bolas de xeado.

 

A continuación poñoche o nome dos números, para recortarlos:
– Elixirás se queres recortalos en castelán ou en galego ( poralos todos en castelán ou todos en

galego).
– Elixirás se queres polos so en maiúscula ou en maiúscula e minúscula ( pero que sexan 

todas, as maiúsculas e/ou as minúsculas, no mesmo idioma).

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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No lugar onde poñas os nomes dos números, non ten que ser como na imaxe anterior, decídelo ti.
( Mañá contruiremos a Tenda de xeados e xogaremos, vale.)

UNO DOS TRES CUATRO
CINCO SEIS SIETE OCHO
NUEVE DIEZ

uno dos tres cuatro
cinco seis siete ocho
nueve diez

UN DOUS TRES CATRO
CINCO SEIS SETE OITO
NOVE DEZ

un dous tres catro
cinco seis sete oito
nove dez
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☺Yayoi Kasuma, artista xaponesa.
( Pode escribir la niña a nena ou o neno, no  buscador : YAYOI KASUMA. Darlle a Imaxes, e ver as
súas obras de arte).
Debuxa os seus ollos, a súa nariz e a súa boca no modelo que ceh deixo de cor vermella ( deixoche 
modelos para facerlle os ollos , o nariz e a  boca, por se queres seguilos).
( Recórdoche tamén que se queres podes dividir a cara + , como na actividade do luns 25 de maio).
(E se non imprimes a cor vermella , podes imprimila en blanco e negro e pintar con ceras vermellas,
ou tamén podes facer ti o propio cadro dende o folio en branco).
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MÉRCORES, 3 DE XUÑO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  E “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas E palabras). 
É para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” e “ Follas de lectura en galego” (Recomendo para quenes leron as 
“Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas”).

☺Data no calendario
Día: Mércores, 03; Mes: Xuño ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e maña.

☺Tenda de xeados.
Ponlle un nome á tenda de xeados. Escríbeo con arte e cor ou cores  e pegao cun celo no lugar que 
ides xogar.
Coloca as tarxetas dos xeados que fixeches onte.
Completa coas moedas e billetes ( Deixoche estas para recortar, pero podes facelas ti nun folio).
Terás que escribir unha folla que poña OFERTAS e colocarla onde se vexa para as clientas e os 
clientes, e escribir as OFERTAS DO DÍA ou OFERTAS DA SEMANA.
E a  xogar con outra persoa a comprar e a vender xeados. ( Podedes repartir os cartos para xogar. Ao
final podes ver cantos cartos tes,e se tes mái ou menos cartos se es a persoa que vende ou se tes 
máis ou menos cartos se es a persoa que compra).
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☺Ver o vídeo da canción e o conto de Cororico:https://www.youtube.com/watch?v=VtyHS-t-laM 
Volver a ver o vídeo e a cantar: 

“Picoti, picotá , ai que rico Cocorico
picotí, picotá, ai que rico, rico está”.

☺Aprende a debuxar este gato que está descansando.

☺Ofrecerlle un encargo, por exemplo: por a mesa e adornarla con algo diferente.

https://www.youtube.com/watch?v=VtyHS-t-laM
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XOVES, 4 DE JUÑO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  E “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas E palabras). 
É para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” e “ Follas de lectura en galego” (Recomendo para quenes leron as 
“Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas”).

☺Data no calendario
Día: Xoves, 04; Mes: Xuño ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e mañá..

☺Vídeo: “El agua. Cuidemos de nuestro planeta”
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg&t=12s 

☺Realiza 10 cadrados ( podes servirte dun obxecto que teñas na casa, e comprobar que é un 
cadradro medindo os catro lados; ou podes utilizar unha regra e facer o cadrado, por exemplo de 10 
cms de cada lado – se fas un, recórtalo e por este podes facer os demais).
Escribe os números do 1 ao 10 en cada cadrado, como na imaxen.
Coloca na parte de arriba do cadrado pezas segundo o número ( se non tes pezas , o que imaxines, 
lentellas, follas...) e na parte de abaixo paus pequenos ( se non tes paus podes utilizar o que 
teñas, ..).
 

   
☺Escribe o nome da túa mascota. Se non tes podes inventar unha imaxinaria que vai contigo a 
todas partes. ¿Que animal é?
Acarriña a túa mascota e dille canto a queres ( pode ser sin palabras, con pequenos xestos como 
darlle de comer, tirarlle a pelota para que a colla, por unnha mantiña, unha caricia,...)
Como te sintes ao pensar na túa mascota ( alegría , tristeza, enfadada, con vergoña,...) e explícao 
con palabras en que situación.

☺Podes facer o mesmo  ( que fixeches co animal da actividade anterior) cunha persoa que elixas,a 
primeira que se che veña á cabeza.
Debuxa a esa persoa de corpo enteiro ( cabeza, corpo, brazos, mans, pernas e pés , e se eres capaz 
acórdate de respectar as proporcións- podes ver a páxina 28 e 29 do día 29 de maio-).

https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg&t=12s
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☺Repite estas palabras ( a persoa adulta di a palabra e a nena ou o neno repítea. Se a nena ou o 
neno a di mal repíteselle por segunda vez e ela ou el repítena por segunda vez):
“Plato, plancha, pluma, blanco, blusa, flan, flor, flecha, prado, pronto, preso, primavera, braga, 
broche, brújula, brillante, frasco, fruta, frío, copla, diploma, aplauso, doblar, tiembla, cable, 
ombligo, inflado, compra, aprobar, capricho, cabra, abrazo, abrigo, refrán, cofre”.

☺Ver o vídeo e seguilo de “Canciones de renocimiento de nuestro cuerpo” ( non ten que velo todo, 
e pode imitar os xestos): https://www.youtube.com/watch?v=h01yL9EvA70 

VENRES, 5 DE XUÑO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  E “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas E palabras). 
É para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” e “ Follas de lectura en galego” (Recomendo para quenes leron as 
“Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas”).
☺Data no calendario
Día: Venres, 05; Mes: Xuño ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e mañá.

☺Hoxe é día 5 de xuño- Día Mundial do Medio Ambiente.
Ver o vídeo: “El cambio climático”.
https://www.youtube.com/watch?v=J9qSv2bwr9o 
Polo tanto fai un uso responsable cando enciendas a luz, cando te des unha ducha, cando utilices o 
ordenador.

☺Pizzería.
Pon o nome á túa pizzería. Escríbelo en letras maiúsculas. Coloca un celo no lugar que vas a xogar.
Colle a Roda dos números ( actividade do día 18 de maio). Imaxínate que é unha pizza. 
Recorta cada porción de pizza ( xa tes o círculo feito do día 18 de maio, e as pinzas non tes que 
utilizalas aquí- salvo que queiras xogar á sorpresa de que collan unha pinza – polas nunha cestiña 
ou cun trapo por encima, que teñen que meter a man-e ver que porción de pizza lles tocou)e 
imaxinarte por exemplo ( os anacos amarelos- que levan piña- os anacos vermellos- que é o tomate-
os anacos verdes que é pemento verde, os anacos marróns que é o champiñón.. así todas as cores).
Podes por por detrás , cun lapis, o nome de cada porción ( PIÑA, ...)
Xa tes os cartos.
Agora a xogar con outra persoa.

☺Realiza unha copia do cadro de Mondrain, o pintor de “líña recta e cores puros, primarios” nunha
folla en branco.
Utilizarás témpera mellor, ou ceras, e se non tes co que teñas.
Primeiro debuxa as liñas negras.

https://www.youtube.com/watch?v=J9qSv2bwr9o
https://www.youtube.com/watch?v=h01yL9EvA70
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Despois vas pintando segundo a imaxen.

 

☺ Repite estas palabras( a persoa adulta di a palabra e a nena ou o neno repitea. Se a nena ou o 
neno a di mal repitese por segunda vez e ela ou el repítena por segunda vez): : “cloro, clavo, 
clarinete, clima, clínica, globo, gladiador, glorieta, trampa, trono, trofeo, trompeta, truco, trucha, 
trece, tren, tribu, trigo, dragón, droguería, cráneo, cromo, cruz, crema, criollo, granja, grande, 
grueso, grifo, ancla, bicicleta, regla, piedra, Pedro, cuadro, secreto, escribo, ogro, negro, tigre, 
alegría”.

☺Repite as frases:
En castelán: 

– “La plastilina no es de plástico.
– Comí un flan.
– Mi prima ganó el primer premio.
– Pablo infla los mofletes.
– Clara compró un globo”.

En galego:
– Flora infla o flotador de flores.
– Os que andan en bicicleta son ciclistas.
– Adrián pintou un cadro de dragóns.
– A bruxa ten un sombreiro.
– Sara mercou un vestido de princesa precioso.
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LUNES, 8 DE XUÑO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  e “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas e palabras). É
para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” e “ Follas de lectura en galego” (Recomendo para quenes leron as 
“Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas”).

☺Data mo calendario
Día: Luns, 08; Mes: Xuñoo ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e mañá.

☺Realiza un debuxo que ti queiras ( non se lle da ningunha idea, nada).

☺Xogo do dominó.
A persoa adulta recorta as fichas do domino.
( So se recortará polas catro liñas de fóra, non se recortará a liña do medio. Esto é, cada ficha ten 
dúas columnas. Esta sería unha ficha, por exemplo, unha vez recortada.

                                                                        )
Consiste en buscar a mesma pieza co mesmo número de puntos ( terás que contar puntos) e 
colocalos ao lado, ata completalo con todas as pezas xuntas. 
Aquí che deixo as pezas do dominó para que recortes:

●  ● ● ● ● 
●  ● ● ● ● 

●  ● ● ● ● 
●  ● ● ●  

● ● ● ● ● 
● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● 
● ● ● ●  
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● ● ● ● ● 
● ● ● ●  

● ● ● ● ● 
● ● ● 

● ● ● ● ● 
● ● ● 

● ● ● ● ● 
● ● 

● ● ● ● ● 
● ●

● ● ● 
● ● ●  

● ● ● 
● ● ●  

● ● 
● ● ● 

● ● 
● ● ● 

● ●  
● ● 
 

● ● 
● ●  

●  ● 
●  
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● ● 
●

● 
●  

●  
● 

 
●  

☺Ver o vídeo: “Por cuatro esquinitas de nada”.https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ 
Queres contar ti o conto. Responde: ¿ Cadradiño teña moitos amigos, quen eran?, ¿ que querían os 
redondiños?, ¿intentou cadradiño ser redondiño?, ¿como o solucionaron?.

MARTES, 9 DE XUÑO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  e “ Hoja de lectura de minúsculas”( con sílabas e palabras). É 
para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” e “ Follas de lectura en galego” (Recomendo para quenes leron as 
“Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas”).

☺Data no calendario
Día: Martes, 09; Mes: Xuño ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e mañá.

☺ Aprende a debuxar unha taza.
Primeiro colle a taza da cociña que vas a debujar, pona diante túa, míra ben.
(A clave está en coller un punto do obxecto e a partir del empezar a debuxar líñas e curvas simples, 
observalo). E escribe a palabra TAZA.
Deixoche este vídeo  que che pode ser útil para ir debuxándoa, cun lapis: 
https://www.youtube.com/watch?v=E1ZuDoif1hU 

https://www.youtube.com/watch?v=E1ZuDoif1hU
https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ
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☺Repite as palabras en galego (A persona adulta dias e a nena ou o neno repíteas. Se as di mal, a 
persoa adulta repetirá de novo a palabra e o neno e a nena tamén): “ flan, blusa, globo, atleta, 
chicle,princesa, fregona, dragón, crocodilo, gravata, portarretratos, libro”.

☺Une os puntos, cun lapis, seguindo a orde. Empezas no número 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9 e 10.
Se a persona adulta ve que o tes ben, repasas cun rotulador por encima do lapis.

 

☺ Mira á persoa adulta e/ ou a túa irmán ou irmá e dille como cres que está ( contenta ou contento, 
triste, alegre, enfadada ou enfadado,...).

MÉRCORES, 10 DE XUÑO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  E “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas e palabras). 
É para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.
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☺“ Hojas de lectura de frases” e “ Follas de lectura en galego” (Recomendo para quenes leron as 
“Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas”).

☺Data no calendario
Día: Mércores, 10; Mes: Xuño ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e mañá.

☺Resolve:

 

☺Ver o vídeo do conto: “A vaca que puxo un ovo”,  https://www.youtube.com/watch?
v=qhVefk9RKps 

☺Debuxa unha vaca, como ti queiras ( deixoche un modelo por si queres seguilo).

Agora mira a portada do conto, que che deixo a continuación, e escribe as letras copiádoas.

Colorea como ti elixas- non ten que ser igual ao modelo que che mostro-  e ponlle cor de fondo para
que che quede auténtica ( coa pintura tumbada).

https://www.youtube.com/watch?v=qhVefk9RKps
https://www.youtube.com/watch?v=qhVefk9RKps
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XOVES, 11 DE XUÑO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  E “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas e palabras). 
É para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” e “ Follas de lectura en galego” (Recomendo para quenes leron as 
“Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas”).

☺Data no calendario
Día: Xoves, 11; Mes: Xuño ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e mañá.

☺Observa un obxecto da casa que teña números e debuxao nunha folla en branco (por exemplo, un 
reloxo de cociña, o reloxo de mamá, a etiqueta do pantalón do avó, o despertador, o teclado do 
ordenador, un termómetro, ...).
Primeiro terás que debuxar a forma xeométrica e despois o número ou os números.

☺Debuxa a imaxen que che presento. A mitade un círculo. 
Podes servirte dun obxecto para debuxar o círculo, cun lapiz e moi suave.
Despois coa regra cortalo á mitade.
Borras a parte de arriba ou superior.
Coloreas segundo o modelo ( acórdate que o fondo con pintura tumbada,é máis rápido).

☺Canción Cantajuego, Coco en su río: https://www.youtube.com/watch?v=1HHXVFIrX8Y 
Séntate, disfrúta e ai os xestos.

https://www.youtube.com/watch?v=1HHXVFIrX8Y
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VERNES, 12 DE XUÑO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  e “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas e palabras). É
para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” e “ Follas de lectura en galego” (Recomendo para quenes leron as 
“Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas”).

☺Data no calendario
Día: Venres, 12; Mes: Xuño ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e mañá.

☺ Experimento.
Necesitas: un obxecto, un recipiente transparente con auga, e unha pesa.
Pon o obxecto na pesa e anota a cantidade de materia que ten.
Vas a marcar cunha liña de rotulador onde está a agua. Ahora metes o obxecto dentro do recipiente 
transparente con agua. Subiu a agua, debuxa unha liña con outra cor. É o volumen, o espazo que 
ocupa.
Debuxa ambas observacións ( dalle color e tamén escribe os números do que pesa).

☺Serie
Realiza a serie con legumes ou con outro material que ti queiras:

Proba 1: dúas lentellas- dous grans de arroz; dúas lentellas- dous grans de arroz; dúas lentellas- dous
grans de arroz; ...

Proba 2: dúas lentellas- un garbanzo e catro lentellas; dúas lentellas- un garbanzo e catro lentellas; 
dúas lentellas- un garbanzo e catro lentellas; ...

☺A persoa adulta vai lendo o que ten que facer, a nena ou o neno coas cores vai marcando un 
modelo de cada un para saber que cor ten que utilizar, despois colorea cada forma xeométrica que 
marcou da súa cor correspondente. E finalmente coloreao todo seguindo as cores indicados e que xa
ten na súa folla.
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☺A persoa adulta pode invitar á nena ou ao neno a un xeado e acompañala ou acompañalo 
coméndose outro. Falaredes do que cadre.

 

 

MOItaS      GRAZas
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Esto para ler mamá e/ou  papá:
 

Un cordial saúdo da mestra Carmen. Estou a vosa disposición no que eu poda. Moitas grazas.


