EDUCACIÓN INFANTIL

PROPOSTAS
1. OBRADOIRO “RECICLAR TAMÉN É CREAR”
Proponse para esta semana, un obradoiro vinculado co proxecto anual de centro que versa,
como xa sabedes, sobre a reciclaxe. É moi importante que os nenos e nenas descubran
que moitos dos obxectos que habitualmente tiramos ó lixo, poden ter unha segunda vida,
e o máis atractivo, que pode ser a través do xogo.
De seguido achéganse unha serie de propostas que podedes levar a cabo na casa de
maneira moi sinxela, e con elementos que todos e todas soemos tirar ó lixo. Por suposto,
como xa sabedes, todo isto é voluntario, co afán de facilitar a estadía na casa durante estes
días, pero en ningún caso é obrigatorio realizar ningunha das propostas. A continuación
amósanse esas creacións que podedes levar a cabo, que va a resultar moi atractivas aos
cativos e cativas:
▪

ELABORACIÓN DE ANIMAIS CON TUBOS DE PAPEL HIXIÉNICO

Os tubos de papel hixiénico, é algo que todos temos nas casas, e empregando sobre eles
un pouquiño de pintura, anacos de cartolina, ollos, palliñas, ou demais elementos que
atopemos, podemos crear un montón de animais. Velaí vos deixo algúns exemplos:
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▪

ELABORACIÓN DE XOGUETES CON MATERIAIS RECICLADOS

Pero non só podemos empregar os tubos do papel hixiénico, senón tamén botellas de
plástico, caixas de cartón, calcetíns, etc. Algúns exemplos de xoguetes que podedes crear
dando unha segunda vida a elementos que habitualmente tiramos, son os seguintes:
CASIÑA DE BONECAS DUNHA BOTELLA DE PLÁSTICO

SERPE CON CALCETÍNS
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CÁMARA DE FOTOS COA TAPA DUN BOTE DE CHAMPÚ

BARCO CON BOTELLAS

UN COCHE CUNHA CAIXA DE CARTÓN DECORADA
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TEATRILLO DE MARIONETAS

▪

CREAR NA CASA UN XARDÍN

A natureza é algo que soe chamar moito a atención dos nenos e das nenas, emporiso,
podemos crear un pequeno xardín na casa empregando tamén, elementos de refugallo:
macetas con botellas de plástico, regadeiras, etc. As lentellas, son un valioso recurso que
podemos plantar, dado que medran moi axiña, e os nenos e nenas poden ver ese
crecemento da planta día a día. É importante que comprendan, que para que unha planta
medre, é moi importante coidala, e que precisa dunha serie de compoñentes: terra, auga,
luz solar e osíxeno. Algúns exemplos de cousas que podedes facer son:
MACETAS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO
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REGADEIRAS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO DECORADAS

▪

BOTELLAS RECICLADAS

As botellas de plástico son outro dos elementos clave, aos que podemos dar un novo uso,
e algúns exemplos de creacións que podemos levar a cabo son:
COHETE ESPACIAL

FLORES DE PLÁSTICO
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MONSTRUOS

▪

TAPÓNS DE BOTELLAS

Como sabedes, os tapóns de botella tamén nos poden ofrecer múltiples posibilidades para
crear novos obxectos, entre eles, os animais, é algo que suscita moito o interese dos nenos
e das nenas. Emporiso, de seguido recóllense exemplos de animais que podedes facer
empregando como recurso principal os tapóns.
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▪

AS CÁSCARAS DA NOZ

As cáscaras deste froito, tamén poden ser moi aproveitables para construír cousas como as que
se recollen de seguido:
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2. EXPERIMENTOS
Outras propostas que soen gustar moito aos menos e nenas, son eses pequenos
experimentos que podemos facer na casa o una aula, e que non requiren de moitos
materiais. Déixovos algún exemplo por se vos interesa poñer en práctica algún.

▪ TINTA INVISIBLE

Materiais:
▪

Pincel ou bastonciño de algodón

▪

Papel branco / folo

▪

Limón

▪

Auga

Procedemento:
Quítalle o zume ao limón, introdúceo nun vasiño e engádelle una culler de auga. Mestura ben, e
coa axuda dun pincel ou dun bastonciño, escribe mensaxes sobre o folio, fai un debuxo, etc.,
Deixa secar, e a continuación, pon una vela debaixo (sen poñer o papel demasiado cerca) e
poderase ler a mensaxe ou ver o debuxo que creastes. Así poderedes xogar aos detectives, e
descubrir mensaxes secretas!

▪ O MAR NUNHA BOTELLA
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Materiais:
▪

Auga

▪

Colorante alimentario azul (tamén pode ser tinta, acuarela, ...)

▪

Aceite

▪

Unha botella

Procedemento:
Este experimento é moi sinxelo! Tedes que introducir auga nunha botella
(aproximadamente algo máis da metade), logo engadides o colorante azul, mesturades
ben, e de seguido introducides o aceite. Cerrades a botella, e xa podedes simular dentro
dela, as olas do mar.

▪ A LARANXA QUE FLOTA

Materiais:
▪

Dúas laranxas (unha coa pel e outra sen ela)

▪

Un recipiente

▪

Auga

Procedemento:
Debedes quitarlle a pel a unha das laranxas, e conservar a pel da laranxa restante.
Introducides auga nun recipiente un pouco amplo, e comprobaredes que a laranxa que
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está pelada vai afundir na auga, e a que ten a pel vai a flotar, isto débese a que a pel da
laranxa contén pequenas burbullas de aire, que lle permiten flotar.

▪ A COL DE COR

Materiais:
▪

Follas de col

▪

Vasos

▪

Auga

▪

Colorante alimenticio (tamén pode valer pintura, acuarela, tinta)

Procedemento:
Escolledes dúas follas (ou máis, dependendo das cores que queirades empregar) e tantos vasos
coma follas queirades. Introducides auga no vasos, e en cada un deles tinguides a auga dunha cor.
A continuación poñedes en cada vasiño unha folla desa col, e deixades que absorba a auga,
comprobando logo dun tempo, que as follas se poñen da cor que tiña a auga de cada vaso.
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3. OUTRAS PROPOSTAS
O xogo, é unha ferramenta de aprendizaxe moi valiosa na etapa de Educación Infantil.
Emporiso, propóñense a continuación uns xogos e outras actividades para que poidades
realizar en familia:
▪

O circuíto: Elaborade un circuíto, empregando obxectos que teñades na casa
(cordas, cadeiras, balóns, aros...) co afán de que o cativo ou cativa faga ese
percorrido desenvolvendo e traballando as súas habilidades motoras.

▪

Carreira de obstáculos: elaborando percorridos que lles permitan aos nenos e
nenas saltar, correr, agocharse, camiñar, estirarse, etc.

▪

Colar de macarróns: pintando os macarróns de cores, deixando liberdade á súa
imaxinación, para que unha vez estean secos, se poidan unir cunha c orda.

▪

Conto creativo: darlle ao neno/a varias fotografías, recortes de revistas, do
xornal, etc., e deixarlle que as ordene e que invente unha historia en base a elas.

▪

Estampado: podedes empregar corchos, esponxas, palliñas, bastonciños, etc., que
unha vez impregnados en pintura os nenos e nenas poidan estampar sobre un folio,
deixando tamén que exploren, que desenvolvan todo o potencial creativo que
teñen dentro.
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▪

Elaboración de maracas: empregando dous botes de iogur. Decorádelos ao voso
gusto, deixádelos secar, e de seguido engadídeslle grans de arroz, lentellas,
garavanzos, etc. Logo unides ambos vasiños con pegamento, e xa tedes unha
maraca!

▪

Collage: collede folios de cores, cartolinas, teas ou mesmo páxinas dunha revista,
e deixade que os nenos e nenas o recorten en anacos pequeniños. Logo, sobre un
folio ou unha cartolina, que vaian pegando eses anaquiños confeccionando a súa
obra de arte, algo no que xa son uns expertos!

EDUCACIÓN INFANTIL

4. CONTOS QUE PODEDES VISUALIZAR
▪

“El monstruo de colores”: un conto que nos fala sobre as emocións, a súa
identificación e xestión. https://www.youtube.com/watch?v=S-PTa20NNrI

▪

“¿De que color es un beso?”: un conto que fala sobre as cores dos bicos,
descubrindo que os bicos son da cor que máis lle guste a cadaquén.
https://www.youtube.com/watch?v=OGeNIIuSTcY

▪

“Nin un biquiño á forza”: un conto que nos fala dos diferentes tipos de bicos
que existen, e da importancia de respectar aos demais, comprendendo que non
podemos obrigar a ninguén a que nos dean un bico.
https://www.youtube.com/watch?v=v78cvyL1tRs

▪

“Arturo e Clementina”: un conto que nos fala dunha parella de tartarugas que
se namoran, vanse vivir xuntos, pero logo dun tempo, Arturo non se portaba ben
con Clementina. Decubride o que pasou despois:
https://www.youtube.com/watch?v=c7SVVKKvk0Q

▪

“A vaca que puxo un ovo”: que versa sobre unha vaca que quería sentirse
especial, e coa axuda das galiñas, a vaca Marjorie conseguiu poñer un ovo.
https://www.youtube.com/watch?v=qhVefk9RKps

▪

“El punto”: un conto para estimular a creatividade dos nenos e nenas.
https://www.youtube.com/watch?v=xlI7kOSlFsE

5. CANCIÓNS
▪

“Pequeño planeta”: https://www.youtube.com/watch?v=_Wpv1czv08A

▪

“O moucho”: https://www.youtube.com/watch?v=azJ_gRbtnbI

▪

“La vaca Lola”: https://www.youtube.com/watch?v=7xmCmIcCRbg

