
 

Para EDUCACIÓN INFANTIL, dada a complexidade para o traballo 

telemático, suxerimos as seguintes RECOMENDACIÓNS:  

 Falar moito con eles/ as.  

 Manter a rutina diaria (día, mes, ano e comidas do día) 

 Xogar con plastilina.  

 Rachar papel coas mans.  

 Cortar con tesoiras.  

 Realizar grafismos (ondulado, circular, semicírculo,…) e 

practicar grafías de letras coñecidas.  

 Escribir e esconder mensaxes pola casa. 

 Debuxar (natureza, cousas do día a día) 

 Xogar con pinzas de roupa (agrupar por cores, contar, 

suxeitalas nun pano, seriaciones,…) 

 Abrir e pechar cremalleiras e abotoarse.  

 Enfiar macarrones con la.  

 Facer quebracabezas.  

 Xogar a buscar palabras que empecen por…  

 Ler contos e facer preguntas comprensivas.  

 Practicar lectura de sons coñecidos.  

 Xogar a contar fabas, garavanzos e sumas sinxelas 

manipulativas. 

 Pintar con pinturas de dedos, pincel,…  

 Axudar nas tarefas rutinas do fogar.  

 Transvasar líquidos.  

 Realizar masa con auga, sal e fariña. 

 Xogar con bloques e facer torres e series. 



 Xogar con conceptos básicos: dentro, fóra, arriba, abaixo, alto, 

baixo, longo, curto, máis que,…  

 Xogar con formas xeométricas: buscar, debuxar, copiar, 

inventar, debuxos con elas,…  

 Escoitar música, ensinar cancións da nosa infancia …  

 Escoitar cancións que impliquen mímica e movemento de 

dedos, mans e corpo.  

 Dedicar momento a SENTIR como nos atopamos e practicaf a 

calma e a relaxación.  

 Xogar a saltar cos pés xuntos, pata colla, camiñar no bico dos 

pés, de talóns, camiñar por unha liña modo equilibrios.  

 Reptar, andar a gatiñas, lanzar e recibir balóns,…  

 Televisión e pantallas: sexamos realistas as familias temos que 

seguir organizando a nosa rutina (organizar a casa, limpar, 

facer comida,...) As pantallas non é a mellor opción pero hai 

que tirar delas e por uns meses cremos que non pasa nada. 

Pero:  

o Pactar con eles que se vai ver: Clan; Disney, Netflix,... 

o Comunicarlles a que hora termina a televisión. Dispoñer dun reloxo 

visible e anticiparlles. Cando a agulla pequena chegue aquí... cando o 

reloxo marque os... 

E o MÁIS IMPORTANTE, tentar manter os hábitos e autonomía 

gañados!  

Nestes días que veñen pedímosvos calma, tranquilidade e sentido 

común. Debemos facer caso das recomendacións e quedarnos na casa: 

vexámolo como unha oportunidade de pasalo en familia. Todo pasará 

e verémonos pronto. 

Grazas pola vosa colaboración. As mestras de Educación Infantil. 


