
MÉRCORES 25 DE MARZO DE 2020 

MOTRICIDADE FINA 
1. Xogo coas mans: canción das mans  

 (https://www.youtube.com/watch?v=M01npgsOHAw) 

2. Transvases: precisamos 4 recipientes: nun con lentellas, fabas e ga-

ravanzos (ou outros elementos) mesturados que irán separando en 

cadanseu recipiente. 

LINGUAXE PLÁSTICA: PINTAMOS MÚSICA 

 

1. Materiais: varias cores do que teñades pola casa (pode ser témperas, 

acuarelas, ceras duras, brandas,…); reproductor de música.  

2. Procedemento:  

• Preparamos un folio en branco e as cores preto do folio.  

• Consigna: esta é unha actividade moi difícil... soamente a pode facer as nenas e 

nenos que saiban escoitar. Imos pintar a música e por iso precisamos do silencio. 

Escoita e debuxa o que oes.  

• Reproducimos a música… Sinfonía dos xoguetes  
                              (https://www.youtube.com/watch?v=MB841IQIvWQ) 

 

• Cando rematen o debuxo, escríbenlle un título e contarán que debuxa-

ron.  
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LÓXICA MATEMÁTICA 
ACTIVIDADE 1  

1. Eliximos varios obxectos da casa ou dos seus xoguetes que teñan formas xeométricas di-

ferentes e colocámolos nunha cesta ou caixa. 

2. Indicamos mediante debuxos das figuras xeométricas básicas planas ou con volume en 

que cesta ou caixa se recollen. 

3. Deben clasificar cada obxecto na caixa ou cesta correspondente. 

 

 

 

ACTIVIDADE 2 

FAMILIA DO 10: BAILAR COS AMIGOS DO 10. 

1. Preparamos en anacos de cartolinas  varios números do 1 ao 9.  

2. Buscamos música divertida para bailar sobre os números. Cando a músi-

ca para debemos coller as parellas amigas do número 10. 

 

 

ACTIVIDADE 3 

1. MATERIAIS: 9 tarxetas coa cantidade de puntos do 1 ao 9, pinzas coa grafía dos núme-

ros. 

2. PROCEDEMENTO: relacionamos as tarxetas da cantidade coa pinza coa grafía numérica, 

como no exemplo. 
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LECTOESCRITURA 
ACTIVIDADE 1  

1. Lembrades como se chamaban estes animais da Antártida? 

2. Escribide o seu nome. 

3. Buscade e escribide algunha información sobre estes animais.  

4. Disfrutade da canción. (https://www.youtube.com/watch?v=sDBQC41JBPs) 

 

 

 

 

 

 

 

 


