
ESCOLA DE SÍSAMO 4º EI   

LECTOESCRITURA: TRABALLO CO NOME 

1) Escribimos o nome da nena ou neno nun folio.  Pedímoslle que debaixo o escriba libre-

mente fixándose na forma das súas letras.  

2) Se quere pode decoralo. 

LÓXICA MATEMÁTICA 

1) Á hora de colocar a mesa: contar cantos platos necesitamos, cantos tenedores se preci-

san, vasos, servilletas,… 

MOTRICIDADE FINA 
1) Colocade varias pinzas da roupa nun recipente e preparade un soporte onde engan-

chalas (un cartón, un vaso de plástico,…) Se as pinzas son de cores, poden clasificalas 
ao mesmo tempo que traballan a motricidade fina.  

  
EXEMPLOS: 

RUTINAS 

Todos os días marcade  nun calendario o día no que estamos e o tempo que vai. Poden 

escribir a data libremente nun folio. Para axudarlles na escritura podedes apoialos fonoloxi-

camente ou ao final da tarefa, transcribirlles o que escribiron.  



ESCOLA DE SÍSAMO 5º EI 

LECTOESCRITURA 

1) Elixir algúns alimentos da despensa (froitas, arroz, leite,…) En tarxetas teñen que escribir 

o nome da cada alimento.  Podedes apoialos fonoloxicamente ou poden escribir libremen-

te e cando rematen facer a transcripción (se vedes que se olvidaron dalgunha letra) 

2) Con esas tarxetas ou con outras que elaboredes vós, podedes xogar a relacionar produto 

e nome.  

LÓXICA MATEMÁTICA 

1) Cunha baralla collemos un pao do 1 ao número 6.  Deben de ordenalas de menor a maior. 

Ir aumentando os números ata completar todo o pao de xeito ordenado. Lemos a serie de 

xeito crecente e decrecente (despega o cohete) 

2) XOGO: xogando con toda a baralla repartimos en dous grupos ou máis (segundo os parti-

cipantes): sacamos a carta que está encima do montón que nos corresponde. A carta 

máis alta leva ás outras, gaña o que recolla máis cartas. 

MOTRICIDADE FINA 

1) Construír con vasos de plástico, pezas de construcción ou calquera outro material que te-

ñades pola casa unha torre o máis alta posible.  

2) Abrir e pechar as tapas de botellas pequenas. 

RUTINAS 
 Todos os días marcade  nun calendario o día no que estamos e o tempo que vai. Poden es-
cribir a data libremente nun folio. Para axudarlles na escritura podedes apoialos fonoloxica-
mente ou ao final da tarefa, transcribirlles o que escribiron 



ESCOLA DE SÍSAMO 6º EI 

LECTOESCRITURA 

1) Escribimos nunha tira de papel algunas palabras sen separar.  

2) Deben ler as palabras, separalas cunha liña e despois recortalas para pegar nun folio. 

3) Poden escribir ou dicir unha frase con cada palabra.  

 
    EXEMPLO:  

LÓXICA MATEMÁTICA 
1) Escollemos dunha baralla as cartas do 1 ao 10 de dous paos.  

2) Barallamos as cartas todas xuntas. 

3) Repartimos en dous montóns. 

4) Xiramos as cartas de enriba de cada montón e sumamos as dúas cantidades. 

5) Podemos escribir cada suma nun folio co seu resultado ou simplemente dicilo.  

MOTRICIDADE FINA 
1) Construír con vasos de plástico, pezas de construcción ou calquera outro material que te-

ñades pola casa unha torre o máis alta posible.  

2) Construír unha escaleira. 

RUTINAS 

 Todos os días marcade  nun calendario o día no que estamos e o tempo que vai. Poden es-

cribir a data libremente nun folio. Para axudarlles na escritura podedes apoialos fonoloxica-

mente ou ao final da tarefa, transcribirlles o que escribiron 

DEDOPERNAMAN 


