
         SEMANA DO 1 AO 5 DE XUÑO. 

Boas nenos/as chegou xuño, un dos meses máis bonitos do ano polo bo 

tempo,os días longos e o mes das esperadas vacacións de verán. Este ano non 

é como os demais, moitas grazas polo voso  esforzo durante estes meses de 

confinamento. Imos pola penúltima semana de tarefas.  

RETO. O baúl dos recordos.  

Ainda que pareza unha tontería, o día a día non mostra o paso do tempo, pero 

cando pasan anos e vemos unha fotografía, un debuxo, unha árbore plantada... 

si que nos damos conta do paso do tempo. O reto desta semana é escoller 

unha fotografía do voso álbum e explicarme porque é importante para vós. 

Non sexades trapalleiros e expliarmo con detalles condo foi, con quen 

estades, onde estades, porque é especial esa foto... 

A miña foto especial é esta : Na fotogafía estou no colo dun familiar e terei sobre un ano. Como vedes o de facer 

monadas xa me gustaba de pequena. Estou na miña aldea, un lugar precioso do rural ourensán. Observando a roupa,  

debía ser inverno porque estou moi abrigada. A foto é moi especial porque estou no colo dunha persoa moi querida 

para min, que agora mesmo estáse a curar dunha enfermidade. Oxalá poida volver a ese lugar coa miña familia moitos 

anos máis. 

                                                                   

OBRADOIRO PLÁSTICA. Voluntario.  

O meu obradorio deste curso era darlle vida ao refugallo. Un xogo moi 

divertido é os circuitos para canicas ou bolas. A darlle ao coco e facer cunha 

caixa de cartón e uns tapóns algo parecido para traballar a atención e o 

dominio motriz de levar a canica dende a saída a meta.  

                                    



Luns 1 de xuño. Esto vale para Lengua e Lingua. 

 

Lingua, escollede unha secuenciación de imáxenes e escribe o que sucede en galego. Recordade partes inicio (se 

presenta personaxes e e lugar ) nudo ou desarrollo  ( que sucede) e desenlace ou final. Puntos e a parte para cambiar 

de tema ou de parte na historia.  

                             



Martes 2 de xuño. 

 

 

 

 

 

 

 



Mércores 3 de xuño. Para Lingua e Lengua. 

 

Pincha aquí     https://youtu.be/5bliyoDrSR0 

 

https://youtu.be/5bliyoDrSR0


Xoves 4 de xuño. C.Naturais . 

 

Busca en el libro la información para repasar. Coloca en cada aparato las 

partes. 

 

 

 De todos los aparatos ¿Cuál crees que es el más importante? Razona tu 

respuesta.  

 

 



Venres 5 de xuño. C. Sociais. Fai a lectura do tema 3.  

 

 

 

                                    

Feliz semana! Unha máis de traballo, unha menos de tarefas. Cris. 


