
C.E.I.P. Sagrada Familia
Curso académico 2019- 20
PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL B
PERÍODO DO 14 DE ABRIL AO 24 DE ABRIL 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 y familias. Quérovos moito e imaxino que pronto poderedes salir da casa. Peppa Pg 
envíavos un bico polo aire.
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.

– Recomendación: cada día facer as actividades propostas para ese día.
– O seguimiento destas actividades que propoño podedes enviarmas por WhatsApp ao 

teléfono 620353030, facendo unha foto ás tareas da nena ou do neo ou, no seu caso, á súa 
voz, pero non enviedes a foto do alumnado.
O seguimento das actividades das semanas pasadas, podédesmas enviar esta semana 
como últimos días, ata o 17 de abril. E podo ampliar ata o domingo 19 de abril.

– O seguimento da Proposta de actividades, do 14 ao 24 de abril ( estas que vos envío 
neste documento) farémolo por WhatsApp, como sempre, no mesmo día que vos 
propuxen facelas ou o día seguinte ( Se é venres será venres ou luns. É unha maneira de 
poder ayudarvos a todas e a todos. Se as suben hoxe xoves ou mañá venres, as do 14 ao 17 
de abril, fágovos o seguimento das mesmas ata o 19 de abril, domingo, incluído.
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 seguimento de cada neno e nena, individualmente, como primeiro paso 
tendes que cada familia poñervos en contacto comigo por WhatsApp. Adaptareime ás 
necesidades de cada neno e nena, e de cada familia, con preguntas e dando as 
felicitacións e suxerencias oportunas.

– Podedes 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, facédemo chegar e intentamos ayudala ou ayudalo.

– Se tedes algo que aportar para mellorar, comentádemo.
– Recordádelles ás nenas e aos nenos da vosa parte, de parte da mestra Carmen y de parte de 

Peppa Pig que o están facendo moi bien.
– E a vos, papá e/ou mamá dicirvos que moito ánimo e ojalá que isto pase pronto.
– Favorecer a súa autonomía, deixándolles facer, aos seus fillos e as súas fillas, as cousas por 

eles mesmos e elas mesmas. Ofrecédelles sorrisos, límites, coidados, explicacións, 
exemplos, o material que necesitan,... e que elas e eles pensen, fagan e consigan o resultado 
final.

– Tendes que descargar:
•La propuesta de actividades del 14 de abril ao 17 de abril. En castellano
•A proposta de actividades do 14 de abril ao 17 de abril. En galego.
( Estas dúas propostas poñen exactamente igual, unha en castelán e a outra en galego e 
tendes que ir utilizando as dúas para darlle vocabulario en galego e en castelán. Os 
enlaces non cambian dunha a outra e as actividades tampouco).
•Fichas das vocais A,a, E,e, I, i, O, o, U,u ( imprimídeas dúas veces). Tendes a 
explicación no día 16 de abril.



– Un saludo da profesora Carmen. Téndesme a vosa enteira disposición.

MARTES, 14 DE ABRIL

☺Escoitar e ver o vídeo da canción  de Vanesa Martín “Un canto a la vida”
https://www.youtube.com/watch?v=q6c7ev6GfsA 
Podedes cantar, bailar.

☺Data no calendario.
Día / Mes / Ano
(Por exemplo: Día: Martes, 14  Mes: Abril; Ano: 2020)
Día de onte, hoxe e mañá.
( Por exemplo: Onte: día 13, luns; hoxe día 14, martes;  mañá: día 15, mércores). 

☺Podedes falar que estades na estación da primavera e que significa. Ir ao calendario e ver cando 
empeza e cando remata. Plantar unha semente ( lentella, por exemplo) nun frasco de vídrio, con 
algodón  e un pouco de auga e ver como vai medrando (coa luz, o sol e a agua). Coidala.

☺Tal e como establece a Organización Mundial da Saúde, en relación ao día Mundial da Saúde 
2020, este ano dedícase a poñer relevancia ao papel dos servizos dos profesionais da saúde en todo 
o mundo.
A nena ou o neno dará as grazas ao personal de enfermería e de parto e  a todo o personal sanitario 
na primeira liña da batalla contra o COVID- 19. 
Tomarase un momento para darlle as grazas e mostrarlles o seu recoñecemento, con aplausos ás 
20.00 horas.
Pode ver o vídeo que detallo a continuación e falar sobre el coa persoa adulta.

https://elpais.com/elpais/2020/03/24/eps/1585077097_056772.html 

☺ Debuxo en corentena 2020.
A nena ou no neno debuxará sobre a superficie que elixe( papel, cartón, mesa, chan, …), sempre 
pedindo permiso á persoa adulta da superficie pensada. A persona adulta pode suxerir tamén ideas, 
pero primeiro deixar que a nena ou o neno pense e explore.
En función da superficie elexida, elexir o material que pode utilizar ( tendo en conta que se borre se 
é unha superficie como a mesa ou o chan, por exemplo).
O tema do debuxo é: “Debuxo en corentena 2020”.
Utiliza o material que necesites, e a cor ou cores que consideres.

☺ Ver o vídeo de presentación das vocais minúsculas a, e, i, o, u.
https://www.youtube.com/watch?v=c7G4WSFE5Mw 

☺ Ver o vídeo ( Vocal “A “para niños. Escuela en casa para niños”). das vogais e seguilo na 
pantalla contando cantas veces aparece a vogal “a” minúscula en cada palabra. Repetir en voz alta o
que vai dicindo o vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=YthXLZDSHBE 

☺ Ver o vídeo ( Vocal “O “para niños. Escuela en casa para niños). das vogais e seguilo na pantalla 
contando cantas veces aparece a vocal “o” minúscula en cada palabra. Repetir en voz alta o que vai 
diciendo o vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=aL4nY3c1exI 

https://www.youtube.com/watch?v=q6c7ev6GfsA
https://www.youtube.com/watch?v=aL4nY3c1exI
https://www.youtube.com/watch?v=YthXLZDSHBE
https://www.youtube.com/watch?v=c7G4WSFE5Mw
https://elpais.com/elpais/2020/03/24/eps/1585077097_056772.html


☺ Ver o vídeo do número 1, vaiche gustar. Aprende a contar.
https://www.youtube.com/watch?v=7tFBxCJEZUY 
Facer o número na pantalla cando che explique como se escribe. 
Podes coller unha folla e practicar o número un cun lapis ou cun rotulador.

☺Conto con solapas.
Escoitar e ver o contto no vídeo que vos envío: “Todos bostezan”. Ir faciendo o que fan os animais, 
abrir a boca.
https://www.youtube.com/watch?v=_l5dQblUt3c 

☺Actividade. “ Mundo al revés”
O mundo está louco. Consiste en facer xusto o contrario do que se pide. Por exemplo, se se pide 
saltar, sentarse. Se se pide sentarse, levantarse. Si se pide chorar, rír. Se se pide quedarse quieto, 
levantarse a outra habitación.

☺Ir toda a familia ao concierto musical “Din don. Magín Blanco”. Tamén podedes levar cada unha 
e/ou cada un a vosa mascota.
https://www.youtube.com/watch?v=nHrYBvwNYR8&list=UUxhfWbCu7oqO-
BdMWGjqjIg&index=54 

☺A persoa adulta di unha frase e a nena ou o neno repítea.

Ramón e Roberto tocan a guitarra na terraza.

O lagarto e o leopardo soben as árbores no inverno.

☺Lectura de dúas frases dun libro que lle guste moito, coa axuda da persoa adulta.

☺ Compoñer unha palabra.
Pensa nunha palabra. 
Pensa nas letras que leva, búscalas nunha revista. 
Compón a palabra.
Mira se che falta algunha letra, coa axuda dunha persoa adulta. Busca , no caso de que te falten, as 
demáis letras. 
Compoñer a palabra antes de ser pegada, nunha folla.
Pegar a palabra, empezando pola primeira letra.

( Se algunha nena ou neno quere facer máis palabras, adiante).

MÉRCORES, 15 DE ABRIL

☺Ver o vídeo do conto: “Veo, veo, ¿ Un ratón?”.Vaivos gustar, prometo.
https://www.youtube.com/watch?v=0DPjmMv-PpA 
Memorizar e dicir en voz alta:
É o rato Mariano
que come queixo coa man
e sen prato gustalle un rato
e sen garfo, moito mellor.

https://www.youtube.com/watch?v=0DPjmMv-PpA
https://www.youtube.com/watch?v=nHrYBvwNYR8&list=UUxhfWbCu7oqO-BdMWGjqjIg&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=nHrYBvwNYR8&list=UUxhfWbCu7oqO-BdMWGjqjIg&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=_l5dQblUt3c
https://www.youtube.com/watch?v=7tFBxCJEZUY


A persoa adulta realiza as siguientes preguntas á nena ou ao neno, do conto:
¿ Como camiñaban os animais polo bosque?
( Solución- que faga o son coa boca-
Rato: titirí, titirí, titirí,...
Elefante: teteré, teteré, teteré,...
Mono: Boing, boing, boing,...
Serpe: sssssss)
¿ Que animais ian ver ao elefante?
( Solución: pingüín, mono, serpe e o rato)

¿ Qué lle pasaba ao elefante?
( Solución: Que non podía durmir)

¿ Que canción lle cantaron ao elefante?
(Solución:Un elefante, balanceábase, sobre a tea dunha araña, e como vían que non caía foron a 
chamar a outro elefante)

¿ Chamaron a máis elefantes? 
(Solución: Non)

¿ Cómo se chamaba o elefante?
( Solución:Samir)

¿ A onde foron  todos os animais?
(Solución: A durmir, moi amodiño -e poden facer os sons de cada un-).

  
☺Data no calendario.
Día / Mes / Ano
(Por exemplo: Día: Mércores, 15 Mes: Abril; Ano: 2020)
Día de onte, hoxe e mañá.

☺ Ver o vídeo ( Vocal “I“para niños. Escuela en casa para niños). das vogais e seguilo na pantalla 
contando cantas veces aparece a vocal “i” minúscula en cada palabra. Repetir en voz alta o que vai 
dicindo o vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=WSpXufmhIGI 
☺ Ver o vídeo ( Vocal “U“para niños. Escuela en casa para niños). das vogais e seguilo na pantalla 
contando cantas veces aparece a vocal “u” minúscula en cada palabra. Repetir en voz alta o que vai 
dicindo o vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=3iYFtNaGIk0 

☺Ver o vídeo do número 2, vaiche gustar. Aprende a contar.
https://www.youtube.com/watch?v=i4e2bwFd1nc 
Facer o número na pantalla cando che explique como se escribe. 
Podes coller unha folla e practicar o número 2 cun lapis ou cun rotulador.

☺Ver o vídeo: “El alfarero- El mejor cortometraje de motivación para ser exitoso”.
https://www.youtube.com/watch?v=CMwyiBEe7RU 
Realizar algo artístico coas manos, non ten porque ser barro, pode ser unha caixa, un bote adornado,
un ovo baleiro decorado, ... ou o que imaxidenes, entre a persona adulta e a  nena ou o neno.

https://www.youtube.com/watch?v=CMwyiBEe7RU
https://www.youtube.com/watch?v=i4e2bwFd1nc
https://www.youtube.com/watch?v=3iYFtNaGIk0
https://www.youtube.com/watch?v=WSpXufmhIGI


☺Xogo do espello.
Situarse diante dun espello.
A persoa adulta indica o que ten que facer o neno ou a nena. O neno ou a nena mirándose ao 
esepallo fano. 
Indicacións da persoa adulta: tocarse o xeonllo, taparse un ollo, sacar un pano do peto, dobrar o 
cóbado, subir as mans por enriba da cabeza, agacharse, levantarse e dar dous saltos, correr cara 
atrás, dar dous saltos cara adiante, poñer a trompa dun elefante, colocarse en puntillas e converterse 
nunha xirafa, abrir os dous brazos e mover as ramas da árbore porque fai vento, tocarse as dúas 
orellas, mover a cadeira en círculo, abrir a boca e facer diferentes caras, xuntar os dentes coa boca 
aberta.

☺Adiviñar o que fago, que eu non falo.
Consiste en que se representen por mímica accións que teñen o son /r/ e xogar a adiviñalas dicindo 
o nome en voz alta. 
Por exemplo: comer, beber, varrer, peitearse, correr, saltar, cantar, bailar.

☺Lectura  de dúas frases dun libro, que lle guste moito, coa axuda da persoa adulta.

☺ Compoñer unha palabra.
Pensa nunha palabra. 
Pensa nas letras que leva, buscas nunha revista. 
Compón a palabra.
Mira se che falta algunha letra, coa axuda dunha persoa adulta. Busca , en caso de que te falten, as 
demais letras. 
Compoñer a palabra antes de ser pegada, nunha folla.
Pegar a palabra, empezando pola primeira letra.

( Se algunha nena ou neno quere facer máis palabras, adiante).

XOVES, 16 DE ABRIL

☺Vaivos gustar. Mira o vídeo “Pica Piedra”, sígueo coas túas mans.
https://www.youtube.com/watch?v=UQ34zIP3gsE 

Xa sabes facelo e cantalo ti soa ou ti so, xenial. Pois adiante sen vídeo.

☺Data no calendario.
Día / Mes / Ano
(Por exemplo: Día: Xoves, 16  Mes: Abril; Ano: 2020)
Día de onte, hoxe e mañá.

☺ Ver o vídeo ( Vocal “E“para niños. Escuela en casa para niños). das vogai e seguilo na pantalla 
contando cantas veces aparece a vogal “a” minúscula en cada palabra. Repetir en voz alta o que vai 
dicindo o vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=DURrIyUSp5w 

☺Realizar as fichas das vogais a, e, i, o, u que adxunto nun pdf ( se non tendes onde imprimir, 
podedes: sinalar as imaxes co dedo -nas tarefas de discriminación visual e auditiva- e realizar nunha
folla o trazo das vogais).

https://www.youtube.com/watch?v=DURrIyUSp5w
https://www.youtube.com/watch?v=UQ34zIP3gsE


Aclaración das fichas:
– Imprimiranse dúas veces, para facelas en galego e en castelán.

Nas de galego onde pon “Nombre” que poña “Nome”)

– En cada ficha a nena ou o neno ten que facer catro cousas:

Escribir o seu nome en maiúsculas: co lapis.

Discriminación visual: rodear , amodo e sen tocar a nada, cun lapis as letras maiúscula e 
minúscula. A persoa adulta comproba que está ben. Rodea co rotulador fino.

Discriminación auditiva:  nombre en alto de cada debuxo e colorear ( con ceras afiladas) os 
debuxos que empecen pola letra que se está traballando nesa ficha.
A nena ou o neno din o nome en voz alta, varias veces, para ver si leva a vocal indicada ou 
non
(Solución:
Os nomes da ficha A, a, en galego son: avión, lume, fada, osos, esquío, peixe . Pintar  o 
avión e a fada.
Os nomes da ficha O, o, en galego son:  oso, xerra, ovella, xirafa, pato, iglú” .Pintar  o oso, a
ovella e o pato.
Os nomes da ficha I, i, en galego son: espantapáxaros, indio, xerra, xirafa, pato e iglú. Pintar
el “ o indio, a xirafa e o iglú.
Os nomes da ficha U, u, en galego son: espantapáxaros, indio, uvas, dedo, pato, burro. Pintar
as uvas e o burro.
Os nomes da ficha E, e, en galego son: pato, avión, esquiar, elefante, espantapáxaros, 
esquío. Pintar o elefante, o espantapáxaros e o esquío).

Trazo das vogais, co lapis, fixádevos que o están facendo ben, tal e como indican os vídeos 
que vos presento a continuación. Despois poden repasar con rotuladores finos, facendo unha
serie (Serie de dúas cores que elixa a nena ou o neno, por exemplo, vermello-azul, verde- 
laranxa ou amarelo -violeta. Ou máis complicado, serie de tres cores, por exemplo, azul- 
vermello e negro. Ou serie de dúas cores iguais e unha diferente, por exemplo, dúas letras de
vermello e unha de azul).

Estes son os vídeos que vos servirán de axuda para ver como se escribe cada vogal.
https://www.youtube.com/watch?v=ZtoPvfZKZbA ( “Vídeo aprender a escribir las vocales A,I,O,U 
y a, e, i, o,u”)
https://www.youtube.com/watch?v=rhQLPzbBztQ  ( “Vídeo de aprender a escribir la E, e”)

☺ Ver o vídeo do número 3, vaiche gustar. Aprende a contar.
https://www.youtube.com/watch?v=nY-TkOFJgU8 
Faer o número na pantalla cando che explique como se escribe.
Podes coller unha folla e practicar o número tres cun lapis ou cun rotulador.

☺ Escoitar o conto: “A toupiña que quería saber quen lle fixo aquilo na cabeza”
https://www.youtube.com/watch?v=qcbf6wsEvnI 
Hacer dúas preguntas ao rematar de escoitar o conto.
 ¿ Como se titulaba o conto? 
¿ Como remata o conto?

https://www.youtube.com/watch?v=qcbf6wsEvnI
https://www.youtube.com/watch?v=nY-TkOFJgU8
https://www.youtube.com/watch?v=rhQLPzbBztQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZtoPvfZKZbA


☺O robot infernal.
A nena ou o neno colócanse diante da persoa adulta. Consiste en que fagan o que a persoa adulta 
fai: mover a cabeza, sacar a lingua, levantar a man esquerda, tocarse a orella coa man dereita, 
levantar a perna esquerda. O xogo é moi difícil cando as dúas mans ou as dúas pernas teñan que 
facer movementos diferentes.

☺Bailar coa música de fondo que vos poño neste vídeo “ Melodías para dormir bebés. Descanso 
profundo Relax que calma el llanto”.
O ideal é ter unha habitación cun espazo libre, que se convirta nun salón de baile. Mover todo o 
cuerpo como queirades ( cantas máis zonas busquedes do corpo que se moven mellor). 
Precisamente, a pesar do título, non é para durmirse, é para moverse con todo o corpo. Poden 
empezar bailando dende un lugar, sen moverse nese círculo imaxinario, e despois moverse polo 
espazo).
https://www.youtube.com/watch?v=0a0T5m7gLDY 
( Deixovos tamén este vídeo “ Niños contemporáneo” so para que o vexades previamente, para que 
vexades que consiste en moverse libremente. Non vos fixedes na coordinación do grupo, a idea é 
ver as moitas posibilidades de movemento, como cada nena ou neno desexe.
https://www.youtube.com/watch?v=gmVFOx4xnjA )

☺A persoa adulta di as frases e a nena ou o neno terminas.
– Gardamos a roupa  no … ( armario).
– Cando unha cousa non é longa é... ( curta ).

☺Lectura de dúas frases dun libro que lle guste moito, coa axuda da persoa adulta.

☺ Compoñer unha palabra.
Pensa nunha palabra. 
Pensa nas letras que leva, búscalas nunha revista. 
Compoñer a palabra.
Mira se  che falta algunha letra, coa axuda dunha persoa adulta. Busca , en caso de que che falten, 
as demais letras. 
Compoñer a palabra antes de pegala, nunha folla.
Pegar a palabra, empezando pola primeira letra.

( Se algunha nena ou neno quere facer máis palabras, adiante).

VERNES, 17 DE ABRI

☺”Aprender a contar los números del 1 al 5 con MicKey Mouse”
Ver este vídeo e contar xunto co vídeo ( podes poñer o dedo na pantalla).
https://www.youtube.com/watch?v=i8oCyBss0g8 

☺Data no calendario.
Día / Mes / Ano
(Por eXemplo: Día: Viernes, 17  Mes: Abril; Ano: 2020)
Día de onte, hoxe e mañá.

☺Ver o vídeo de “Las figuras geométricas en español “ e xogar a atopalas na pantalla.
https://www.youtube.com/watch?v=qW_JOES7rOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qW_JOES7rOQ
https://www.youtube.com/watch?v=i8oCyBss0g8
https://www.youtube.com/watch?v=gmVFOx4xnjA
https://www.youtube.com/watch?v=0a0T5m7gLDY


☺Man de Andy Warhol
Artista, líder no movimiento da arte visual, coñecida cómo “pop art” ou arte pop ( é utilizar imaxes 
– de cine, de revistas, de anuncios publicitario, de cómics- ou obxectos da vida cotidiana-  e 
reproducilos varias veces). Como dijoAndy Warhol “ En el futuro todo el mundo será famoso 
durante 15 minutos”.

Ver os seguintes vídeos ( podedes falar a final do vídeo de cousas que aprendestes):
https://www.youtube.com/watch?v=hID133POgP8 
https://www.youtube.com/watch?v=odGg2giPb1E 

Atrévete a realizar a obra de arte.
Necesítase para facer a obra:
Cartolina, cartón ou folla.
Pinturas de cores.
Pinceis.
Pintura negra ( mejor si es pintura de dedo ou maquillaxe.. ou o que imaxinedes que teñades pola 
casa, que se lave ben).
Lapis.
Goma.
Paso 1. Dividir a cartolina, cartón ou folla en cuatro partes, e en cada unha delas pintamos a nosa 
man co lapis.
Paso 2. Pintamos as mans cada unha dunha cor, así como o fondo de cada cuadrante.
Paso 3. Deixamos secar.
Paso 4. Con pintura negra, a nena ou o neno pintase a man e pona enriba de cada unha das mans que
pintou antes.

☺Ver o vídeo do número 4, vaiche gustar. Aprende a contar.
https://www.youtube.com/watch?v=aNnAQ7DvgdY 
Facer o número na pantalla cando che explique como se escribe.
Podes coller unha folla e practicar o número 4 cun lapis ou cun rotulador.

☺ Zapatilla por detrás
Sentados todo os miembros da familia nun coro, menos unha ou un que collerá a zapatilla na man e 
irá cantando “ A zapatilla por detrás, nin a ves nin a verás, tris tras, mira para arriba, que caen 

https://www.youtube.com/watch?v=aNnAQ7DvgdY
https://www.youtube.com/watch?v=odGg2giPb1E
https://www.youtube.com/watch?v=hID133POgP8


xudías, mira para abaixo que caen garavanzos..., e o resto sobe ou baixa a cabeza cando a persoa 
que ten a zapatilla o diga.
Nun momento dado, a nena ou o neno deixa a zapatilla detrás doutra persoa que terá que perseguirla
ou perseguilo con ela antes de que se sente no seu sitio. Se  non lle pillan locaralle a el ou a ela 
cantar e deixar a zapatilla.
A zapatilla estimula o ritmo e a coordinación, facendo os xestos segundo a canción.

☺A persoa adulta di a frase e a nena ou o neno repítea.
As ovellas e as vacas comen... ( herba).
Usamos o lapis e o bolígrafo para... ( escribir).

☺Lectura de dúas frases dun libro que lle guste moito, coa axuda da persoa adulta.

☺ Compoñer unha palabra.
Pensar nunha palabra. 
Pensa nas letras que leva, buscas nunha revista. 
Compoñer a palabra.
Mirar se lle falta algunha letra, coa axuda dunha persoa adulta. Busca , en caso de que lle falten, as 
demais letras. 
Pegar a palabra, empezando pola primeira letra.

( Se algunha nena ou neno quere facer maís palabras, adiante).

MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN E ESFORZO. UN ABRAZO DA PROFE 
CARMEN. 


