
VENRES 12 DE XUÑO DE 2020

MIRÓN

5 ANOS :  Escr ibide as letras do abecedario  en diferentes papeis
pequenos. Debedes repeti las para ter varias de cada unha e
poder formar palabras .  Despois botádeas mesturadas enriba
dunha mesa ou no chan. Tedes que cazar as letras  que vos
indiquen papá/mamá cunhas pinzas ou similar ,  para despois
xuntalas e formar unha palabra  con elas. Contade as letras
que ten a palabra porque eses serán os puntos conseguidos
con cada unha. Contádeme cantos puntos lograstes obter!
Os papás/mamás ofrecerán  pistas  sobre a palabra .  Por
exemplo,  ensinándol le ao neno/a un debuxo/imaxe ou
dándol le caracter íst icas (ex. :  dedo, é algo que temos nas
mans e que ten uñas).
Estas son as palabras  que teñen que formar os nenos/as
(podedes facelas todas ou só algunhas). O adulto debe dicir
en alto as letras que contén a palabra (pronunciando o son
fonético da letra) para que o neno/a as busque e despois
trate de xuntalas formando a palabra. Recordade darl le pistas
ao neno/a. 

Palabras  máis complicadas  para os nenos/as que dominen a
activ idade: XOANIÑA, BOLBORETA,  EDIF ICIO, COLUMPIO, L IBRETA,
ESCALEIRA, TARTARUGA, CROCODILO, DRAGÓN, MANDARINA,
TESOIRA, CENORIA,  CANGREXO.

Para rematar a semana, toca cazar letras!

UÑA, MAN, DEDO, MAMÁ, PAPÁ, CAN, RODA, NENO, BOTAS, RANA,
MEDUSA, PEIXE ,  UVAS, BOLI ,  OLAS.

 



VENRES 12 DE XUÑO DE 2020

MIRÓN

4 ANOS :  Escr ibide as letras do abecedario en diferentes papeis
pequenos (é bo que as escriban os nenos/as para que a
activ idade teña máis valor pedagóxico). Despois botádeas
mesturadas enriba dunha mesa ou no chan. Tedes que cazar
as “moscas” (letras)  que vos indiquen papá/mamá cun
matamoscas, se tedes. Por exemplo: hai que cazar unha
mosca moi pesada que sona así "mmm", a mosca da letra "M" .
Onde está esa letra? Despois contade cantas letras
cazastes,  xa que eses serán os puntos  obtidos!
Logo buscade as letras que precisedes para escribir  o voso
nome  e ,  se queredes,  tamén as letras dos nomes dos membros
da vosa famil ia.
3 ANOS :  Escribide/repasade as vogais  e as letras  que forman
o voso  nome  en diferentes anacos de papel (o ideal é que o
escriban/repasen os propios nenos/as para que a activ idade
sexa máis signif icativa a nivel pedagóxico). Despois
mesturade as letras enriba dunha mesa ou no chan. Agora,
tedes que cazar as “moscas” (letras)  que vos indiquen
papá/mamá cun matamoscas, se tedes. Por exemplo: hai que
cazar unha mosca moi pesada que sona así "uuuu" ,  a mosca
da letra "U" .  Onde está esa letra? 
Logo buscade as letras que precisedes para escribir  o voso
nome .

 
Grazas,  forza e ánimo!


