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 Ola familias! 

 Sabemos que todos estamos a pasar por un tempo de incerteza e 

preocupación pero dende a escola, queremos mandarvos unha mensaxe de forza e 

ánimo para afrontar esta situación do mellor xeito posible. Aquí vos van algunhas 

outras suxestións de actividades. Non tedes que facer todo, as cousas funcionan de 

xeito distinto en cada casa e con cada neno e vós sodes os principais coñecedores 

do que pode funcionar no voso contexto. Isto só pretende ser unha axuda onde 

acudir para non perder a ilusión cada día e as gañas de seguir loitando. Trátase de 

poñer o noso grao de area para facilitar este tempo de illamento e favorecer, cando 

chegue o momento, a volta ao cole.  

 

 Confeccionar un calendario sinxelo do mes de abril (ou coller un que xa 

teñamos na casa), para continuar coas rutinas que cada día levamos a cabo 

en todas as aulas de Educación Infantil: sinalar o día de hoxe (podemos 

marcalo cun círculo e ir tachando os que van pasando), sinalar determinados 

acontecementos como poden ser posibles aniversarios, poñer o tempo que 

vai fóra (neste caso podemos debuxar a carón do día un sol, unha nube, 

chuvia...), recordar o nome do mes no que estamos, a estación do ano...  

 

 Realizar diferentes experimentos.... 

Xogar con auga de cores e ver como viaxa: 

https://www.youtube.com/watch?v=ss8Xbx-FYBo&feature=emb_title 

Observar como crece unha flor na auga: 

https://www.youtube.com/watch?v=2K8ynQvtV0M 

 

 Elaborar manualidades relacionadas coa nova estación do ano que 

acaba de comezar: a primavera. 

Busca pola casa cousas que che axuden a facer manualidades ben chulis  

https://www.youtube.com/watch?v=ss8Xbx-FYBo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=2K8ynQvtV0M
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para decorar o teu fogar...  

 

 

e incluso podes decorar as túas fiestras con flores ou calquera cousa 

relacionada con esta estación. 
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Aproveita para aprender cancións primaverais ben bonitiñas, coma esta de 

MAMÁ CABRA:  https://www.youtube.com/watch?v=MuLHfNXP0C8  

Podes visualizar o conto UNHA EIRUGA MOI LARPEIRA 

https://www.youtube.com/watch?v=n771hWHRGzA  

e xogar coas actividades LIM sobre o conto no seguinte enlace: 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/132923

9056/contido/limeiruga.html  

Tamén podes practicar ioga a través dun contiño primaveral 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0&t=9s  

 

 Participar na iniciativa Debuxando a Torre: facer un debuxo da torre cun 

arco da vella e enviar o debuxo ao seguinte correo: 

torredehercules@coruna.es. Todos os debuxos serán expostos no CIAV 

(centro de interpretación e atención ao visitante) e cada neno/a por participar 

recibirá un carné amigo da Torre.  

 

 Participar na proposta de lecer en liña “Xaque ao virus”. Tedes toda a 

información no seguinte enlace: 

https://www.coruna.gal/web/gl/actualidade/novas/nova/arrinca-o-xogo-en-lina-

xaque-ao-virus/suceso/1453723204694?argIdioma=gl 

 

 Visualizar contos en youtube: 

Rosa contra el virus 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9w6B_PpYjo 

El monstruo de colores y el coronavirus 

https://www.youtube.com/watch?v=nz5kfjB-Svc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MuLHfNXP0C8
https://www.youtube.com/watch?v=n771hWHRGzA
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1329239056/contido/limeiruga.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1329239056/contido/limeiruga.html
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0&t=9s
mailto:torredehercules@coruna.es
https://www.coruna.gal/web/gl/actualidade/novas/nova/arrinca-o-xogo-en-lina-xaque-ao-virus/suceso/1453723204694?argIdioma=gl
https://www.coruna.gal/web/gl/actualidade/novas/nova/arrinca-o-xogo-en-lina-xaque-ao-virus/suceso/1453723204694?argIdioma=gl
https://www.youtube.com/watch?v=Z9w6B_PpYjo
https://www.youtube.com/watch?v=nz5kfjB-Svc
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 Xogar con figuras xeométricas (www.brincamosnocole.blogspot.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brincamosnocole.blogspot.com/
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 Para mover un pouco o corpo... realizar diferentes actividades de 

psicomotricidade, como por exemplo:  

◦ Ler un conto e dramatizar algunha escena. 

◦ Xogo de mímica: representar mediante xestos unha profesión, animal ou 

obxecto cotiá que os demais deberán adiviñar. 

◦ Xogo do espello: o adulto ou o neno realiza un xesto ou movemento que os 

demais deben de imitar pero á inversa (como un espello). 

◦ Adiviña que obxecto é. Nunha bolsa, na cal introtuciremos obxectos 

coñecidos polos nenos, meterán a man (sen mirar) para a través do tacto 

saber de que se trata. 

◦ Xogo con sombras. 

◦ Xogos tradicionais: a pita cega; 1, 2, 3 zapatiño inglés; a mariola; xogo das 

cadeiras; procura do tesouro... 

◦ Xogo das estatuas: mentres xoga a música bailamos e no momento en que 

pare convertémonos en estatuas. 

◦ Un pequeno circuíto caseiro con obstáculos: coxíns, almofadas, cadeiras... 

◦ Carreiras contrarreloxo. Cun cronómetro teremos que facer unha serie de 

actividades antes de que remate o tempo (levar un xoguete á habitación, 

pegar tres saltos e chegar á cociña antes de que remate o tempo...). 

◦ Escoitar e bailar cancións: Uxía Lambona, Mamá Cabra, Brinca Vai,  
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◦ Cantajuegos... Todo dispoñible en YouTube. 

◦ Darlle ao ioga buscando en YouTube vídeos de YOGIC ou de SUPER 

YOGA. 

 Tamén teremos tempo para adicarlle ás tecnoloxías. Estes son algúns dos 

programas que empregamos no cole: Conejo Lector, Fantasmín, Lobo Matías, 

Fiodor, Planetanimado. 

 

Moito ánimo, vémonos pronto! 

Unha aperta! 

As mestras de 3 anos (María José e Eva), a mestra de 4 anos A (Úrsula), as 

mestras de 5 anos (Ana e María) e as mestras de apoio (Marta e Yolanda). 

 


