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Estimadas familias: 

Dadas as circunstancias excepcionais nas que nos atopamos e para normalizar o            
máximo posible esta situación, dende o Equipo de Educación Infantil elaboramos unha serie de              
recomendacións que podedes levar a cabo cos vosos pequenos e pequenas nestes días de              
estancia prolongada na casa. Esperamos que sexan do voso agrado e poidades pasar un bo               
tempo en familia á vez que se reforzan algúns dos contidos que estamos a traballar na escola. 

As actividades suxeridas abarcan todos os niveis, polo que podedes elixilas e adaptalas             
ao voso criterio en función da idade dos vosos nenos e nenas. 

Información para nenos e nenas sobre o coronavirus: Conto “Rosa contra el virus” 

  
LECTO-ESCRITURA: 

● Lectura de contos, deixando que eles sexan partícipes: escribindo o título do conto e              

debuxando a escena que máis lles gustou. Recordade que tamén vos poden ler contos              

eles a vós, animar a lectura dos máis pequenos deixando que se expresen é unha das                

tarefas máis importantes nestas idades.  

● Escribir os nomes da familia, veciños e amigos e amigas da clase. 

● Escribir letras con axuda e recortalas para compoñer nomes e outras palabras, xogando             

así coas mesmas. 

● Moldear letras con plastilina, pasta de modelar, ou con calquera tipo de material que se               

vos ocorra. 

● Xogos orais: as adiviñanzas, ao “vexo-vexo”, descubrir un obxecto describindo as súas            

características, xogar as palabras encadeadas con palabras que empecen pola letra o            

sílaba, dicir nomes de animais, obxectos ou calquera vocabulario segundo comece ou            

remate por unha letra determinada. 

● Relacionar imaxe-palabra: recortar obxectos de revistas e relacionalas coa letra, sílaba           

pola que empeza, ou relacionar imaxes de vocabulario con palabra correcta. 

● Xogo estilo “aforcado” no que teñen que ir adiviñando a palabra completa dando pistas              

con poucas letras escritas. 

● Diario: debuxo ou foto representativa de algo que fixera durante o día, anotando a data               

e poñendo o nome das persoas que aparezan nela (dependendo da idade da nena ou               

neno) 

● Libro de familia: fotos ou debuxos das persoas da familia (tamén tíos, primos, avós…)              

co nome de todos eles. 

https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
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LÓXICA-MATEMÁTICA: 
● Realización de crebracabezas (puzzles), tangram... 

● Xogos con construccións: lego, pezas, figuras xeométricas...a modo de xogo libre ou            

xogo dirixido como por exemplo copiar a figura feita polo adulto, describir unha figura              

para que a outra persoa a constrúa seguindo as indicacións… 

● Identificación e escritura de números coñecidos, relacionándoos con cantidades. 

● Ordenar números da serie numérica tanto de forma crecente como decrecente. 

● Xogamos a contar: aproveitando calquera cousa que se poda contar, utilizando           

utensilios de cociña, pratos que precisamos para poñer a mesa… 

● Xogos de mesa: parchís, oca, monopoly infantil, quen é quen, tres en raia, baralla,              

dominó, bingo, ou calquera xogo que teñades na casa que implique pensamento            

matemático (fomentando valores como o saber perder, respectar a normas de xogo,            

esperar a quenda...). 

● Xogos de sumas e restas: con materiais que teñades por casa, por exemplo con pinzas,               

tapóns, pinturas, palillos, dados… 

● Clasificación e ordenación: de diferentes materiais, seguindo algún criterio (color,          

tamaño, forma...) 

  

MOTRICIDADE FINA: 
● Xogos de pinza e desprazamento: con pompóns, corchos, tapóns, garbanzos, fabas,           

boliñas de papel, ou calquera material que teñades por casa para poder collelas cunhas              

pinzas e desprazalas dun recipiente a outro intentando que no caia. Traballando tamén             

identificación e clasificación de cores, tamaño, conteo, series ou patróns (por exemplo            

meter nun recipiente todos os materiais que sexan vermellos). 

● Realización de debuxos, garabatos, escritura de palabras significativas… 

● Actividades da vida cotiá: enroscar e desenroscar o tapón da botella de auga, abotoar              

botóns, subir cremalleras, atar cordóns, toda manipulación será boa. 

● Xogar a trasvasar auga dun recipiente a outro coa axuda dunha esponxa, contando             

cantas veces necesitamos mollala, e que ademais o simple feito de exprimir a esponxa              

están fortalecendo as mans e antebrazos. 

● Recortar papel: sexa de revistas, periódicos, debuxos que eles e elas fagan, ou             

simplemente facendo rasgado de papel cos dedos. 

● Xogar con plastilina ou pasta de moldear. 
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ATENCIÓN E MEMORIA: 
● Ordenar secuencias: contando contos preguntando e ordenando acontecementos.        

Ordenar as diferentes rutinas que facemos na casa ao longo do día. 

● Xogo de atopar diferenzas entre dous debuxos: sexan do periódico ou de páxinas de              

internet. 

● Descrición de ilustracións: de forma libre ou dirixido, buscando obxectos en concreto e             

describindo o seu lugar na ilustración. 

● Xogar ao “memory”: onde temos que ir buscando as parellas das cartas iguais. Podedes              

construílo na casa con debuxos de obxectos, letras, números ou en páxinas de internet. 

● Traballamos a memoria: amosando durante uns minutos unha ilustración e que logo sen             

poder mirar teñan que describir o que recorden. Tamén con figuras de construcións e              

logo describilas para facelas de novo, igual ao modelo. 

● Repasamos o paso do tempo: días da semana, número do calendario, mes... 

  

CREATIVIDADE E IMAXINACIÓN: 
● Creación de contos: con axuda inventamos un conto partindo de algunha idea. Os             

adultos escriben a secuencia e os nenos e nenas fan o debuxo. Tamén podemos              

invertilo. 

● Facemos un collage: recortando e pegando debuxos, recortes de revistas, xornais,           

fotografías, recortes de letras. 

● Teatro de sombras: Recorta siluetas de debuxos que fagades, pégalas nun pao, e             

enfocamos coa lintera a través dunha sábana. 

● Realización de “obras de arte”: facendo debuxos creativos utilizando diferentes          

materiais artísticos, pinceis, témperas, rotuladores, distintos tipos de ceras e pinturas, e            

estampacións con diferentes materiais, pintar cos dedos, mans, papel de burbullas… 

● Modelar: con arcilla, plastilina, pasta de sal. 

● Manualidades de reciclaxe: construcións con materiais de reciclaxe. 

● Composicións artísticas: con pegado e tinte de diferentes materiais: lentellas, pasta,           

arroz, fabas, fariña… 

●  Facer plastilina caseira. 

● Elaboración de instrumentos musicais ou xoguetes. 

● Escoitar cancións: inventando nova letra, música, e baile. 

● Xogos de rimas.  
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PSICOMOTRICIDADE: 
● Bailes de cancións. 

● Movilidade e exercicios en grupo na casa. Na hora de psicomotricidade temos            

establecida unha rutina antes de comezar na que movilizamos todo o corpo, dende a              

cabeza aos pés: dicimos que si, logo que non… animádeos e aprendede xuntos. 

● Circuitos. Podedes empregar cousas que teñades pola casa para improvisar un circuito.            

Non teredes aros ou colchonetas, pero seguro que se vos ocorren ideas empregando             

cadeiras para pasar por debaixo gateando, latas ou botellas para facer zigzag, trepar             

polo sofá… sempre coidando o mobiliario, con seguridade e deixando todo ben            

recollido. 

● Xogo e movemento: calquera tipo de xogo que requira movemento ou exercicio tendo             

en conta as posibilidades e materiais que cada un e unha teña na casa. Evitando así o                 

sedentarismo, xa que temos que permanecer varios días na casa, intentemos que non             

estean moito tempo sentados no sofá. 

● Imitar posturas, xogos de equilibrio. 

● Mapa do tesouro: escondemos un obxecto pola casa, facemos un debuxo e eles teñen              

que encontralo. 

  

TECNOLOXÍAS (durante pouco tempo ao día): 

● Visualización de películas educativas e infantís, acordes a súa idade. 

● Visualización de cortometraxes educativos (pixar ou outros) e contos en internet. 

● Xogos online ou de aplicacións para tablet, se a tedes na casa. 

● Referencias de enlaces de páxinas con diferentes tipos de actividades: 

○ Acceso a recursos de interese na web do CEIP Sofía Casanova 
○ Blog do Bufolector 
○ Tamén podeder acceder a actividades online, en: 

■ Blog de recursos educativos de infantil 

■ Exercicios de matemáticas para infantil 

■ Blogs de interese dende a web “educacion3.0” 

■ Blog feito por profes galegos/as “Aulas galegas” 

■ Literatura infantil e xuvenil “Lupa del cuento” 

■ Blog “9 letras” para a aprendizaxe da lingua 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsofiacasanova/?q=node/86
http://bufolector.blogspot.com/
https://recursoseducativosdeinfantil.blogspot.com/
https://es.ixl.com/math/infantil
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/blogs-2/blogs-con-recursos-para-infantil/
http://aulasgalegas.org/
https://lupadelcuento.org/index.php/recursos/etapa/id/1
https://9letras.wordpress.com/
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■ Recursos educaLAB 

■ Recursos CEIP Loreto 

VIDA DIARIA: 
● Reforzar hábitos de autonomía en xeral: nas actividades básicas do día a día como              

vestirse e espirse só, ir ao baño, lavado de dentes, sonar os mocos… 

● Axudar en tarefas de casa: é o momento perfecto para ir ensinando e facendo              

responsabeles ás pequenas e os pequenos das tarefas da casa, coma poñer a mesa,              

axudar a facer á cama… 

● Facer unha receita de cociña en familia: trufas de chocolate, tarta de galletas, ensalada,              

brochetas de froita… 

 

Debido á circunstancia que todos estamos a vivir e dado que pasaredes moito             
tempo na casa cos vosos fillos e fillas, gustaríanos invitarvos a que aproveitedes sobre              
todo para facer cousas xuntos, en familia, xogar moito, facer algunha das actividades             
suxeridas ou similares, calquera cousa que se vos ocorra e que fomente a súa              
imaxinación. Tamén é importante que eles mesmos aprendan a buscar os seus propios             
momentos de entretemento. Todo o que fagades en familia será un rato agradable para              
eles e elas. Intentade evitar todo o que poidades o uso das novas tecnoloxías a estas                
idades tan temperás nas que, recordamos, non se recomenda o seu uso excesivo e              
habitual. 

 

 

Atentamente, 

O Equipo de Ciclo de Educación Infantil do CEIP Sofía Casanova 

 

 

 

 

http://educalab.es/recursos
http://www.ceiploreto.es/

