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PROPOSTA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

TALLER LÓXICO-MATEMÁTICA 

“HAI UNHA RA SALTARINA NA NOSA CASIÑA?” 

MATERIAIS: 

 

▪ Tapóns. 

▪ Ollos ou plastilina. 

▪ Rotulador. 

▪ Folios ou cartolinas. 

▪ Tesoiras. 

▪ Ceras, témperas... para decorar. 

 

PROCEDEMENTO: 

 

▪ Imos crear trevos. Poden debuxalos eles ou debuxarllos nós e eles recortar. Se son máis pequenos 

podemos facilitarllos recortados e que eles os decoren. A cada un colocarémoslle un número do 0 ao 

número que queiramos. 

▪ Con tapóns crearemos xoaniñas punteando cun rotulador tantos puntiños como queiramos nas súas ás. 

Se temos podemos engadirlles ollos ou facerllos con plastilina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 
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▪ Hai unha ra saltarina na nosa casiña?? Unha vez temos o material... a xogaar! Imos converternos en 

ras saltarinas. Sabemos que ás xoaniñas lles encantan os trevos. A nosa misión será contar os lunares 

de cada unha e levala saltando como ras ata o trevo correspondente. Seremos capaces de levalas 

todas?? Vas ter que saltar moito... preparado/a? 

 

*Dependendo da idade podemos poñer máis ou menos números. 

Comezando no 0 ou noutro número. Por exemplo do 0 ao 4 se son 

pequenos ou se son máis maiores do 10 ao 20. 

*Se son maiores podemos aproveitar as xoaniñas para facer sumas 

sinxelas. Para iso deberán apuntar nun folio a suma e unha vez resolta 

saltar e levala ao trevo correspondente. Por exemplo 5+4=9. 
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TALLER LÓXICO-MATEMÁTICA 

“NA CASA TAMÉN PODEMOS XOGAR Á MARIOLA... QUERES VER COMO?” 

 

MATERIAIS: 

 

▪ Un dado, se non temos podemos facer tarxetiñas. 

▪ Cartón ou cartulina. 

▪ Témperas ou ceras para decorar. 

▪ Rotuladores. 

▪ Tarxeriñas con números. 

▪ Coche de xoguete. 

 

PROCEDEMENTO: 

 

▪ Imos crear con cartón ou cartulina unha mariola similar á 

que se mostra na imaxe. Decorarémola con témperas ou 

ceras ao noso gusto. Que bonita quedou! Moi ben!!  

 

▪ Despois crearemos tarxetiñas cos números. Podemos 

crearlles nós os números e eles colorealos ou repasalos. 

Ou se son máis maiores trazalos eles mesmos. 

 

▪ O xogo consistirá en tirar o dado ou sacar unha tarxetiña, 

contar os puntiños e co coche de xoguete ir ata o número 

correspondente. Preparados/as? 

 

*Dependendo da idade podemos variar o xogo e en vez de tarxetiñas ou dado con puntiños presentarlles sumas 

sinxelas e que cando a teñan resolta despracen o coche ata o número correspondente.  

 

*Tamén podemos variar os números e ir cambiándoos, poñer do 10 ao 19, por exemplo. 

 

*O importante é ir pouco a pouco adaptando a actividade á idade e nivel de cada neno ou nena. 

 

mailto:ceip.sanvicenzo@edu.xunta.es


 

 

 

 

C.E.I.P.  PLURILINGÜE “SAN VICENZO” 
Rúa do Candil 19. VIMIANZO 15129 A CORUÑA 

   Telf – Fax  881866532 Correo electrónico: ceip.sanvicenzo@edu.xunta.es 

 

 

TALLER 

ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE ORAL 

“AXÚDALLES A NADAR A ESTES PEIXIÑOS” 

 

MATERIAL:  

• Folios de cores, periódicos vellos, rotuladores ou ceras, tesoiras, papel de aluminio, palliñas 

 

PROCEDEMENTO: 

• Imos crear peixes de diferentes tamaños e cores: dependendo da idade poden debuxalos e recortalos 

ou podemos debuxarllos nós e axudarlles a recortar. 

• Cando teñamos os peixes recortados imos decoralos: debuxarlle boca, ollo, escamas, garabatealo, 

facerlle raias de cores, puntiños.... como máis vos guste! 

 

 

 

 

 

• Agora que temos os peixes solo nos falta... o río!! Creámolo estirando papel de aluminio. Como brilla 

eh! Gústache? 

• “Ollos atentos”: podemos aproveitar a actividade para traballar a atención: clasificalos por cores e 

por tamaños. Serán capaces? Seguro que o fan xenial! 

 

 

 

 

 

• “A nadar”: agora que os temos todos... comezamos!! Xa están preparados para nadar,  o que pasa é 

que son un pouco perezosos, imos ter que axudarlles. Sabes como? Soprando pola pajita! Os peixes 

teñen que nadar dentro do río, non poden saír para fora porque lles encanta estar na auga. Así que non 

te pases soprando... pouquiño a pouco!  
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• “Somos peixes”: antes de rematar... e se nos convertemos nós 

en peixes? É súper sinxelo e moi divertido, xa verás!! 

- Para comezar... só tes que colocar os labios como se foras dar 

un bico e despois en posición de sorriso pero cos labios xuntos, 

alternando ambas posicións varias veces. Moi ben! Pero se 

pareces un peixe de verdade!! 

  

 

 

 

 

- Este peixiño ten moita fame, tivo tanta sorte que atopou moitísimas algas. Realizamos movementos 

mandibulares como se estivéramos mastigando. 

- Resulta que este peixe comeu moitas algas e encantáronlle, mira como se relambe… Lamber de forma 

alterna o labio superior e o inferior. 

 

 

 

 

- Quedou tan farto que lle entrou o sono, a ver como bosteza... realizamos bostezos de xeito 

intencionado volvendo a posición de repouso. 

 

 

 

 

 

• Fixéchelo xenial!! Garda ben o material porque o próximo día imos xogar doutro xeito! Apetécevos 

un día de pesca?? 
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TALLER 

ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE ORAL 

“IMOS DE PESCA” 

 

MATERIAL:  

• Río, peixes e pajitas que tiñamos elaborados. 

 

PROCEDEMENTO: 

• “Día de pesca”: colocamos os peixes e o río que tiñamos xa feitos e... a 

pescar! Como o facemos? Temos que succionar coa pajita (como se 

bebéramos un zume) e pescar todos os peixes que poidamos. 

Preparados/as? 

• “Buscamos os peixes agochados”: agora imos ter que estar moi atentos/as e pescar succionando coa 

pajita seguindo as consignas, ollos ben abertos!! Non te me despistes! 

*Podemos ir dando consignas incrementando a dificultade: primeiro un só atributo (tamaño ou cor), despois 

un atributo e cantidade, logo proporcionar dous atributos (tamaño e cor) e por último dous atributos e 

cantidade. Algún exemplo podería ser: 

- Temos que pescar un peixe mediano. 

- Serás quen de pescar agora dous peixes amarelos? 

- Concéntrate ben a ver se atopas un peixe que sexa grande e de cor verde. 

- Busca dous peixes amarelos e pequenos. 

• “Quen pescará máis peixes?” (de 2 a 4 xogadores/as): por último, imos facer un concurso, en un 

período de tempo (como poden ser 5-10 minutos) imos ver quen pesca máis peixes! Preparados, 

listos...xaaa! Non uses as mans, solo a pajjita! Que te vexo!! 

*Ao rematar de pescar podemos adaptar esta actividade en función da idade incrementando progresivamente 

a dificultade e aproveitar para traballar conceptos matemáticos:  comparar as colección a simple vista para ver 

quen pescou máis e quen pescou menos, axudarlles a contar cantos pescaron en total, cantos pescaron de cada 

cor ou tamaño, etc. 
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“AS VERDURAS CON RODAS” 

 

INGREDIENTES: 

- 1 CENORIA. 

- 1 COGOMBRO (PEPINO). 

- 1 TOMATE.                                                     

- RAVOS (RÁBANOS). 

- ACEITUNAS NEGRAS. 

- ESCARVADENTES. 

-  

ELABORACIÓN: 

1. PELAR A CENORIA E OS RAVOS.     

2. CORTAR UN TRONCO DE CENORIA E UN DE COGOMBRO. 

ATRAVESALOS CON DOUS ESCARVADENTES. FACER 

O MESMO CO TOMATE. 

3. CORTAR EN REBANADAS OS RAVOS, A CENORIA E OS COGOMBROS. 

ESPETAR NOS ESCARVADENTES E ENGADIR UN ANAQUIÑO DE ACEITUNA. 

4. OS PILOTOS SON BOLAS (TOMATES PEQUENIÑOS OU RAVOS ESCULPIDOS). OS 

SOMBREIROS SON AS PUNTAS DO COGOMBRO, RAVO OU PEREXIL. PEGALOS CUN 

POUCO DE MAIONESA. FIXAR AS CABEZAS SOBRE OS COCHES CON ESCARVADENTRES. 

5. A VER QUEN GAÑA A CARREIRA! 

 

 

 

 

COCIÑA 
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“O MOUCHO-AGUACATE” 
INGREDIENTES: 

 

- 1 AGUACATE. 

- MAIONESA. 

- 1 LIMÓN. 

- GAMBAS PELADAS OU SURIMI.                           

- 1 OVO DURO. 

- 1 TOMATE PEQUENO. 

- 2 ACEITUNAS NEGRAS. 

- PEREXIL. 

- SAL. 

 

ELABORACIÓN: 

 

1. CORTAR 2 DISCOS DE LIMÓN E ESPREMER O ZUME DO RESTO. 

2. PARTIR O AGUACATE POLA METADE E RETIRAR O ÓSO. CUNHA CULLER, SACAR A 

CARNE E ESMAGALA XUNTO CO PEREXIL PICADO, O OVO DURO E 

O ZUME DO LIMÓN. ENGADIR AS GAMBAS OU SURIMI E A SAL.  

3. COA MESTURA ENCHEMOS OS 2 MEDIOS AGUACATES      

4. OS OLLOS SON OS DISCOS DO LIMÓN CUNHA ACEITUNA NEGRA NO CENTRO. PARA 

FACER O PICO CORTAMOS UN ROMBO DO TOMATE. AS PLUMAS SON OS TALOS DO 

PEREXIL CLAVADOS E AS PATAS FACÉMOLAS COA PEL DO LIMÓN. 

5. A VOAR MOUCHIÑO! 
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“A CASIÑA” 

INGREDIENTES: 

 

- 1 BISCOITO LONGO. 

- 6 BISCOITOS DE SOLETILLA.                                      

- FROITAS CONFITADAS. 

- BOLIÑAS DE AZUCRE PRATEADAS. 

- PASTA DE AZUCRE GLASEADA. 

- LACASITOS. 

 

ELABORACIÓN: 

 

1. CORTAR UN ANACO DE BISCOITO E FACER AS INCLINACIÓNS DO TELLADO. BALEIRAR 

UN POUCO A PORTA PARA POÑER A FROITA CONFITADA. PREPARAR A 

PASTA DE AZUCRE GLASEADO (AZUCRE E AUGA). 

2. ENGADIR FROITAS CONFITADAS NA PORTA COA AXUDA DA PASTA DE AZUCRE. 

ENGANCHAR OUTRA PEZA DE FROITA NO LUGAR DA VENTÁ.    

3. ESPARCIR PASTA DE AZUCRE SOBRE O TELLADO E ENRIBA COLOCAR 

OS BISCOITOS DE SOLETILLA: 3 POR UN LADO E 3 POLO OUTRO. 

4. CON UN ESCARVADENTES FACER UNS CANTOS BURATOS 

NOS BIZCOITOS DE SOLETILLA DO TELLADO. POÑER UNHA GOTA DE PASTA DE AZUCRE 

PARA ENGANCHAR AS BOLIÑAS PRATEADAS. PEGAR LACASITOS SOBRE A CRESTA DO 

TELLADO. 

5. A COMER E DESFRUTAR! 
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EXPERIMENTO: “Imos a pescar xeo!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS: 

• 1 vaso con auga 

• Cubiños de xeo 

• Unha corda delgada (un fío) 

• Sal  

PROCEDEMENTO 

Primeiro, debedes colocar varios cubos de xeo nun vaso con auga. Logo, collede a corda e deixade caer 

un dos seus extremos sobre os cubos de xeo. Mentres a corda se atopa sobre o xeo, engadide sal sobre 

eles. Agardade de dous a tres minutos e tratade de levantar a corda. 

Cando colocastes o cubo de xeo no vaso con auga, comezaron dous procesos: o xeo comezou a derreterse 

e a auga comezou a conxelarse. Debido a que os dous procesos sucederon ao mesmo tempo, podemos 

dicir que o xeo e a auga están en equilibrio dinámico. Ao engadir o sal, veremos que este se vai 

cristalizando e o xeo conxélase arredor da corda, por iso podedes sacar o xeo do vaso con tirar 

simplemente da corda. 

 

 

CIENCIA 
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EXPERIMENTO: “Unha nube nun vaso de auga” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS: 

• Espuma de afeitar 

• 1 vaso 

• Auga  

• Colorante alimentario  

PROCEDEMENTO 

Enchede tres cuartas partes dun vaso ou frasco con auga da billa. Logo usade espuma de 

afeitar, para crear unha nube na superficie da auga, e esperade un minuto para que a 

espuma asente un pouco. A continuación, agregade varias gotas de colorante alimentario 

enriba da nube de espuma. A medida que a nube se fai máis pesada polo colorante, 

veredes que o colorante irá caendo á auga xerando un efecto similar á auga da choiva.  
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EXPERIMENTO: “O ovo saltarín” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 MATERIAIS: 

• 1 taza de vinagre blanco 

• 1 ovo cru 

• 1 recipiente con tapa 

PROCEDEMENTO 

Collede un ovo cru e colocádeo nun recipiente. Enchede ese recipiente con vinagre 

branco ata que estea totalmente cuberto. Cerrade o recipiente e situádeo nun lugar lonxe 

da luz directa do sol. Observade o ovo durante 3 días. Cando o ovo estea translúcido 

(podedes ver a través del), lavádeo con auga da billa frotando suavemente a parte 

exterior do ovo para remover a membrana branca, e secádeo.  

Cando colocastes o ovo no recipiente con vinagre, probablemente percibistes pequenas 

burbullas que co pasar do tempo medraron de tamaño ata chegar á superficie do vinagre 

branco. Logo, a cáscara do ovo comezou a descompoñerse ata case desaparecer por 

completo. Ao sacalo do recipiente, o ovo percíbese como se fora de plástico e 

comprobaredes que rebotará pero a curtas distancias, do contrario romperá! 
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PARA REMATAR O CURSO PROPÓÑOVOS FACER UNS CADROS QUE XA FACÍAN OS NOSOS 

PAPÁS E MAMÁS E INCUSO ALGÚNS AVÓS E AVOAS CANDO ÍAN Á ESCOLA. A TÉCNICA QUE 

SE UTILIZA CHÁMASE “ESGRAFIADO”, PERO A MIN GÚSTAME MAIS CHAMARLLE “CADROS 

MÁXICOS” 

MATERIAIS: 

• CARTULINA (TAMAÑO FOLIO OU METADE) 

• CERAS BRANDAS MANLEY 

• PINTURA ACRÍLICA 

• PUNZÓN OU ESCARVADENTES 

ELABORACIÓN: 

1. EN PRIMEIRO LUGAR DEBEMOS PINTAR TODA A CARTULINA COAS CERAS MANLEY DE 

CORES (EXCEPTO O NEGRO). DEBE QUEDAR TODO PINTADO E CANTAS MAIS CORES 

DIFERENTES USEMOS MAIS ESPECTACULAR QUEDARÁ O RESULTADO. 

2. POR ENRIBA PINTAMOS A CARTULINA COMPLETAMENTE CON OUTRA CAPA DE COR, 

EN ESTE CASO COA CERA NEGRA. EN ESTE PASO TAMÉN POSEMOS SUSTITUIR A CERA 

NEGRA POR UNHA CAPA DE PINTURA ACRÍLICA NEGRA.  

3. POR ÚLTIMO, CON UN PUNZÓN OU ESCARVADENTES PODEMOS COMENZAR A DEBUXAR 

SOBRE A CARTULINA E CREAR FANTÁSTICOS DEBUXOS. 

ARTE 
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COMO PREPARARNOS ANTES DE CADA SESIÓN                                                                                                                                                

1. Necesitamos roupa cómoda que nos permita movernos correctamente (chándal, mallas, 

pantalón curto, camiseta, …). 

2. Buscamos na casa un lugar axeitado para realizar os distintos exercicios, lembra que ten que 

ser cómodo e espazoso. 

3. Poñemos música relaxante, que nos  guste e nos permita concentrarnos. 

4. Podemos prender algunha candea aromática ou incenso, pero sempre coa supervisión dun 

adulto. 

5. Colocamos unha esterilla ou alfombra, senón temos non pasa nada, facémolo sen ela.  

6. Temos que utilizar calcetíns ou calzado que eviten escorregar no chan. 

7. Antes de comezar o exercicio, temos que quentar as articulacións para non lesionarnos, polo 

que movemos lentamente e de forma circular os nocellos, xeonllos, cóbados, bonecas, brazos, 

cadeira e pescozo durante uns minutos. 

O EXERCICIO DA SEMANA 

8. Antes de realizar o exercicio, hai que adiviñalo: “O caranguexo”. 

 

Dúas pinzas teño, 

cara atrás camiño.  

Son do mar ou do 

río e na auga vivo.  

Quen son?. 

 
9. Podemos ver como se fai neste vídeo tan ilustrativo (desde o minuto 1:33 ata os minutos 2:35, 

os seguintes exercicios verémolos nas vindeiras semanas): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY&list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_n&index=8 

 

10. Este exercicio é moi bo para fortalecer os músculos pectorais e dorsais, ademais de estimular o 

sistema respiratorio e endocrino. Para facelo temos que sentarnos no chan coas costas rectas, 

logo dobramos os xeonllos e colocamos as plantas dos pés no chan algo separadas. 

Colocamos as mans apoiadas no chan ao lado das cadeiras. Collemos aire, soltámolo e 

subimos o corpo ata arriba como na foto, miramos cara o ceo e aguantamos 5 segundos, para 

logo imitar o movemento do caranguexo andando, adiante e atrás. 

 

11. Lembramos comezar cada sesión facendo “O saúdo ao sol”, para logo realizar “O 

caranguexo”. Repetirémola cantas veces queiramos, pero sempre descansando en intervalos 

de 30 segundos mentres escoitamos a música relaxante. Podemos meter outras posturas que 

xa coñecemos (“O can”, “O gato”, “A montaña”, “A cobra” e a “Tartaruga”). Despediremos 

a sesión pechándoa co “Saúdo ao sol”. 

IOGA 
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COMO PREPARARNOS ANTES DE CADA SESIÓN                                                                                                                                                

1. Necesitamos roupa cómoda que nos permita movernos correctamente (chándal, mallas, 

pantalón curto, camiseta, …). 

2. Buscamos na casa un lugar axeitado para realizar os distintos exercicios, lembra que ten 

que ser cómodo e espazoso. 

3. Poñemos música relaxante, que nos  guste e nos permita concentrarnos. 

4. Podemos prender algunha candea aromática ou incenso, pero sempre coa supervisión dun 

adulto. 

5. Colocamos unha esterilla ou alfombra, senón temos non pasa nada, facémolo sen ela.  

6. Temos que utilizar calcetíns ou calzado que eviten escorregar no chan. 

7. Antes de comezar o exercicio, temos que quentar as articulacións para non lesionarnos, 

polo que movemos lentamente e de forma circular os nocellos, xeonllos, cóbados, bonecas, 

brazos, cadeira e pescozo durante uns minutos. 

O EXERCICIO DA SEMANA 

8. Antes de realizar o exercicio, hai que adiviñalo: “O tiburón”. 

 

Teño dentes 

afiados, vivo no 

mar e moitos 

peixes quero 

papar.  

Quen son?. 

 
9. Podemos ver como se fai neste vídeo (desde os minutos 2:41 ata os minutos 3:52): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY&list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_n&index=8 

 

10. Este exercicio é moi bo para fortalecer os músculos pectorais, dorsais e bíceps, ademais de 

fortalecer e flexibilizar a columna dorsal. Para facelo temos que deitarnos boca abaixo, 

coas brazos estirados ao longo do noso corpo e coas palmas das mans cara arriba.  

Mirando cara diante, collemos aire e levantamos a cabeza lentamente, os ombros e as 

costelas dos chan. Botamos os brazos cara atrás e intentamos entrelazar os dedos das mans 

para facer a aleta do tiburón.   

 

11. Lembramos comezar cada sesión facendo “O saúdo ao sol”, para logo realizar “O tiburón”. 

Repetirémola cantas veces queiramos, pero sempre descansando en intervalos de 30 

segundos mentres escoitamos a música relaxante. Podemos meter outras posturas que xa 

coñecemos (“O can”, “O gato”, “A montaña”, “A cobra”, a “Tartaruga” ou “O 

caranguexo”). Despediremos a sesión pechándoa co “Saúdo ao sol”. 

 

 

IOGA 
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COMO PREPARARNOS ANTES DE CADA SESIÓN                                                                                                                                                

1. Necesitamos roupa cómoda que nos permita movernos correctamente (chándal, mallas, 

pantalón curto, camiseta, …). 

2. Buscamos na casa un lugar axeitado para realizar os distintos exercicios, lembra que ten 

que ser cómodo e espazoso. 

3. Poñemos música relaxante, que nos  guste e nos permita concentrarnos. 

4. Podemos prender algunha candea aromática ou incenso, pero sempre coa supervisión dun 

adulto. 

5. Colocamos unha esterilla ou alfombra, senón temos non pasa nada, facémolo sen ela.  

6. Temos que utilizar calcetíns ou calzado que eviten escorregar no chan. 

7. Antes de comezar o exercicio, temos que quentar as articulacións para non lesionarnos, 

polo que movemos lentamente e de forma circular os nocellos, xeonllos, cóbados, bonecas, 

brazos, cadeira e pescozo durante uns minutos. 

O EXERCICIO DA SEMANA 

8. Antes de realizar o exercicio, hai que adiviñalo: “Estrela do mar”. 

 

Podería estar no ceo,  

pero vivo no mar. 

Podería brillar,  

pero sei nadar.  

Quen son?. 

 
9. Podemos ver como se fai neste vídeo (desde o minuto 4:00 ata o remate): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY&list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_n&index=8 

 

10. Este exercicio é moi bo para facilitar a relaxación, controlar a respiración e tamén para 

reforzar a coordinación motora. Para facelo temos que deitarnos boca arriba, estirando os 

brazos e as pernas coma se fósemos unha estrela do mar. Pechamos os ollos e quedámonos 

quietos en silencio, escoitando os ruídos do ambiente. Logo colocamos as mans encima do 

abdome, collemos aire e botámolo, observando como se move o abdome. Repetimos esta 

respiración relaxante varias veces, ao rematar volvemos á postura inicial. Comezamos 

levantando un brazo, baixámolo, levantamos o outro, baixámolo e pasamos ás pernas 

facendo o mesmo movemento, lentamente e moi relaxados. Podemos repetilo varias 

veces, coma se fósemos unha estrela que se move no mar. 

 

11. Lembramos comezar cada sesión facendo “O saúdo ao sol”, para logo realizar “A estrela 

do mar”. Repetirémola cantas veces queiramos, pero sempre descansando en intervalos 

de 30 segundos mentres escoitamos a música relaxante. Podemos meter outras posturas 

que xa coñecemos (“O can”, “O gato”, “A montaña”, “A cobra”, a “Tartaruga”, “O 

caranguexo” ou o “Tiburón”). Despediremos a sesión pechándoa co “Saúdo ao sol”. 

IOGA 
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O día 5 de xuño de 2020, celébrase o Día Mundial do Medio Ambiente baixo o lema: 

“SIETE MIL MILLONES DE SUEÑOS 

UN SOLO PLANETA 

CONSUME CON MODERACIÓN” 

Como xa sabedes, durante o presente curso académico, o proxecto anual de centro estaba vinculado coa 

presente temática, polo que foron moitos os aspectos traballados ao longo do curso. Como colofón a este 

proxecto, propoñemos unha serie de actividades para conmemorar este día tan importante. 

 

PROPOSTA 1. Medimos o nivel de contaminación 

A contaminación, ensucia as nosas casas, o aire que respiramos e mesmo a nosa cara e a nosa roupa. Para 

comprobar isto, podemos levar a cabo un sinxelo experimento, por medio dos seguintes pasos: 

1. Realizamos un debuxo sobre unha cartolina branca. 

2. Sobre esa cartolina co debuxo colocamos algún bote ou tapóns de botellas.  

3. Deixamos a cartolina cos tapóns/botes ao aire libre, protexidos da choiva e do sol durante uns días (o 

número de días dependerá do grao de contaminación que exista no lugar onde nos atopemos) 

4. Cando o neno/a recolla a mostra, levantará eses tapóns ou botes empregados, e observará o que 

sucedeu. 

5. A parte da cartolina que estaba protexida polas tapas ou os botes estará limpa, e o resto da cartolina 

estará sucia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONMEMORACIÓN 

DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE 
5 de xuño do 2020 
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PROPOSTA 2. Elaboramos papel maché 

Para levar a cabo a elaboración deste material por medio de elementos reciclados, imos a precisar: 

• Papel de xornal 

• Globos, canutos de papel hixiénico, una caixa de cartón, etc. 

• Cola para papel 

• Unha corda 

• Témperas 

• 1 pincel 

E logo, podemos proceder de dúas maneiras: 

1. Superpoñendo varias capas de anacos de papel de xornal 

cubertos con cola, sobre una base (o globo inflado, un 

canuto de papel hixiénico, una caixa, etc.) que servirá de 

molde. Cortade moitos anacos de papel, empapádeos coa 

cola coa axuda dun pincel, e seguide pegando anacos enriba 

ata que teñades a superficie que empregastes 

completamente cuberta. Deixádelo secar, e comprobaredes 

que queda moi duro. Unha vez seco, podedes empregar as 

témperas para decorar a vosa creación! 

 

 

2. Facendo pasta de papel, que moldearemos coma se fora 

plastelina, e que ao secar tamén queda moi dura. Para iso, 

rompede as follas do xornal en tiras de papel delgadas. Metédeas 

nun recipiente de plástico e vertede auga quente ata que o papel 

estea mollado. Deixade repousar unas horas, e logo amasade ata 

conseguir unha textura branda, escorrendo o exceso de auga. 

Diluíde 3 partes de auga por unha de cola e engadídeo á pasta. 

A textura obtida debe ser similar á arxila ou á plastelina. Dádelle 

forma, deixádeo secar, e decorade ao voso gusto. 

 

PROPOSTA 3. Un día sen coche! 

Falade cos vosos fillos e fillas dos altos niveis de contaminación que provocan os coches, e presentádelle 

alternativas non contaminantes como pode ser a bici. De seguido, dade un paseo en familia aplicando o 

aprendido! 
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PROPOSTA 4. Visionado do conto “Gotita y sus aventuras por el mundo”.   

Podedes visualizar o conto facendo clic na imaxe. A continuación, sería interesante facer un debuxo sobre o 

mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPOSTA 5. Planta unha árbore! 

Unha das accións máis representativas para conmemorar este día ten que ver coa plantación dunha árbore, 

elementos que constitúen o pulmón do noso planeta. Animámosvos a que plantedes a vosa árbore! 
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