
INSTRUCCIÓNS PARA FACER A ASAMBLEA: 

A continuación vouvos explicar os pasos que faciamos na asamblea según chegábamos a 

clase para que, na medida do posible, a podades facer na casa e completar a “ficha asamblea” 

que vos adxunto. Cada ficha vale para unha semana completa. Ademáis vai un calendario 

donde están tódolos cumpleanos do mes. 

Se non tedes impresora tamén podedes facelo vos a man e de calendario vale un que 

teñades na casa. 

Eles na aula facíano todo cos carteis e pizarra asique para facelo agora no folio hai que 

explicarllo un par de veces e despois  xa o farán sólos. 

1. Cando chegamos á clase sentábamonos en semicírculo todos e cantábamos a canción 

dos “BOS DIAS”. Despois da canción pasamos lista. Ahí poden facelo cos que sodes na 

casa e despois que intenten escribir o número. De momento facían a grafía do 1 e 2 

(algúns nen@a algún máis), cos demáis números debemos axudarlle pero sempre que 

intenten facelo aunque non sexa perfecto. 

Como é unha canción modificada vou poñervos aquí a letra e un enlace de video para saber o 

ritmo. Seguro que os nen@s a recordan ben. 

Bos días nenos como estades, BEN 

e as vosas amistades como están, BEN 

trataremos de divertirnos e de ser moi bos amigos 

bos días nenos como estades, BEN 

PARA SABER O RITMO: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ujx4NQAPug&feature=emb_rel_end 

Tamén vos poño o enlace da canción dos números: 

https://www.youtube.com/watch?v=b5Eov-zOmAo 

2. Despois cantábamos os días da semana, tamén é unha canción inventada. Escríboa pero 

o ritmo xa o poñen eles. Despois da canción pintan o día da semana na ficha. Eles 

identificábano pola letra inicial asociándoa a un nome da aula. Temos que axudarlles. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ujx4NQAPug&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=b5Eov-zOmAo


Luns, martes os primeiros son, 

Mércores, xoves, venres ó final, 

Sábado e domingo podemos descansar. 

Son 7 días na semana, 

5 no cole e 2 na casa 

e os aprendo cantando asi… 

 

3. Ahora miramos en que estación estamos. Como aínda non comezara a primavera cando 

rematou o col,e aínda non aprenderamos cancións. A miña idea era cantarlles esta que 

tedes neste enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=BrRc7IVoKjo 

Eu cantarialla en Galego (porque a maioria dos nenos falaban galego), vosoutros como 

queirades: 

Chegou primavera, a flor xa floreceu, 

o sol xa me quenta e os días largos son. 

O ceo é azul, os campos verdes son, 

o millo amarelo, todo ten color. 

Despois pintan unha flor da cor que eles queiran 

4. Miramos pola ventá que tempo fai e debuxámolo no cadrado 

(sol/sol+nubes/choiva/nubes/vento).  

5. Na aula escribían o seu nome coas letras magnéticas na pizarra e debaixo co 

rotulador. Poden facelo nun folio poñéndolles vosoutros unha tarxeta co seu nome 

escrito en maiúsculas. 

Despois debuxaban a súa cara mentras cantábamos esta canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=MsHM0Fo3bxQ 

Mi carita redondita, tiene ojos y nariz 

y también una boquita para cantar y reir. 

Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achís, 

con mi boca como como ricos copos de maíz. 

Despois eu decíalles que debuxaran un círculo, un triángulo (estaban en proceso), a letra 

A,I,O e os números 1 e 2 e finalmente que debuxaran un animal marino. Todo nesa 

pizarra/folio. 

https://www.youtube.com/watch?v=BrRc7IVoKjo
https://www.youtube.com/watch?v=MsHM0Fo3bxQ


Finalmente explicaba o traballo que íbamos facer en papel e todos para a mesa a 

traballar. 

Non espero que o fagades igual, solo é para que teñades unha referencia do que facía eu 

na aula e eles o fagan o máis autónomo posible. 

Sempre debemos ter en conta que para eles esta situación non é normal, non descargan 

enerxía cos seus amigos e tampouco podemos pedirlle o mesmo nivel de esixencia en 

contidos. 

Tamén vos aconsellaría, se non o facedes xa, que o fin de semana seguirades rutinas 

diferentes para que noten a diferencia e non pensen que tódolos días son iguais. 

Despois de semana santa subirei máis cousas e propostas na web. 

Espero que esta información vos chegue a tódalas familias!!! 

Deixovos un correo para calquera consulta: 

profeluci.infantil@gmail.com 

 

moito ánimo para tod@s!!! 

Todo vai sair ben!!! 

Moitos bikos para os meus pequen@s!!!  

 

mailto:profeluci.infantil@gmail.com

