
LUNS 30 DE MARZO DE 2020 

ATENCIÓN 
1. Nunha superficie colocamos varios obxectos (comezamos 7 ou 8 obxectos) 

2. Deixamos que os observen uns minutos. 

3. Logo cubrímolos todos cunha tela ou trapo e quitamos un obxecto sen que o 

vexan as nenas ou nenos. 

4. Destapamos e preguntámoslle que elemento falta. 

5. Podemos complicar o xogo engadindo máis obxectos.  

APRETA E AFROUXA 
1. MATERIAIS: o propio corpo. 

2. PROCEDEMENTO:  

⇒ apretamos as mans moi forte: notamos a tensión; 

⇒ afrouxamos: notamos a relaxación; 

⇒ podemos repetir un par de veces máis;  

⇒ co dedo pulgar tocamos cada dedo da man desde o índice ao meñique.  

⇒ Canción. https://www.youtube.com/watch?v=w2utfKlpPyE 

 

 



LUNS 30 DE MARZO DE 2020 

LÓXICA MATEMÁTICA 
ACTIVIDADE 1  

1. MATERIAIS: lanas, cordeis ou similares que teñades pola casa, dúas sillas. 

2. PROCEDEMENTO: 

⇒ poñeremos as dúas sillas enfrontadas a unha distancia A; 

⇒ cortaremos 2 anacos de la (se son de diferentes cores mellor): unha da mesma distancia 

A das sillas e outra máis curta; 

⇒ darémoslle un extremo da la da mesma distancia A á nena ou neno e outra colleraa outra 

persoa. Sentamos en cadansúa silla e observamos; 

⇒ repetimos o paso anterior coa anaco de la coa curta. Observamos. 

⇒ Logo falamos: que pasou? 

 

 

 

ACTIVIDADE 2 

1. MATERIAIS: folios con números en tamaño grande. 

2. PROCEDEMENTO: 

⇒ representamos a grafía dos números do 1 ao 9; 

⇒ cun xoguete, coche, boneco,… camiñan sobre os números no sentido do seu trazo.  

 

 

 

 

 

 

 



LUNS 30 DE MARZO DE 2020 

LECTOESCRITURA 
Para 3 anos 

 

 

 

ACTIVIDADE 1  

1. Nun folio escribiremos o nome da nena ou neno e a dos familiares. En letras 

maiúsculas. 

2. Pedirémoslle que nos digan que rodeen de diferentes cores as letras que coincidan 

co seu nome apoiando fonolóxicamente o seu son. 

 

 

ACTIVIDADE 2 

1. Canción: Este olliño pimpilín… https://www.youtube.com/watch?v=mUBDve3V3nk 

2. Sinalamos cada parte da cara que menciona a canción.  

3. Cada nena e neno debuxa a súa cariña e coloréaa libremente.  
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LECTOESCRITURA 
ACTIVIDADE 2  

1. MATERIAIS: caixa con animais, folios,... 

2. PROCEDEMENTO: 

⇒ escollen cinco animais da caixa, 

⇒ escriben o nome nun folio, primeiro marcamos as sílabas do animal; 

⇒ escriben libremente o nome do animal; 

⇒ podemos transcribir as palabras; 

⇒ escribimos a inicial dos animais elixidos no mesmo folio para que traballen a grafía 

desas letras. 

 

 

 

 

ACTIVIDADE 3 

1. MATERIAIS: ningún. 

2. PROCEDEMENTO: XOGO DO VEXO, VEXO... 

⇒ coa canción do Vexo, vexo unha cousiña que empeza pola letra…. 

⇒ escribimos nun folio as palabras de cada letra que digan as nenas e nenos; 

⇒ despois pedimos que rodeen de diferentes cores as letras que nos lles digamos. 

⇒ canción. https://www.youtube.com/watch?v=S1yaXh6SKLA 

 

 

 

 


