
LIBRO DO DÍA: “CALENDARIO” 

 MATERIAL:   

o Lápis groso ou do número 2 

o Rotuladores  

o Pinturas  

o Medio Folio  

o Calendario da casa (preferiblemente con números 

grandes) 

IMPORTANTE: NON É PRECISO IMPRIMILA PODEDES ELABORALA 

VÓS EN MEDIO FOLIO. RECOPILAR PARA LEVAR DE VOLTA O 

COLE E FAREILLES O LIBRO COMO TIÑA INTENCIÓN. 

Unha das actividades desenvolvidas ao longo do curso é o “Libro do 

Día”, que consiste en que unha vez rematada a asamblea (onde o 

encargado pasa lista,  escribe o seu nome, conta o número de letras 

do seu nome e identificaó coa regleta da súa cor, observamos o 

tempo, o día da semana, o mes, escribe o menú do cole de ese día,…) 

pasamos a traballar na mesa onde realizamos dito libro. O encargado 

realízao na P.D.I. (Pizarra Dixital) e os demáis na súa mesa 

individualmente.  

Os pasos a seguir son moi sinxelos: 

 OBSERVAR O CALENDARIO DA CASA: tachar de verde día da 

semana (de luns a venres) e de vermello (sábado e domingo) 

 ESCRIBEN CON LÁPIS: (observando que o collan ben como lles 

digo eu “como o pico dun poliño”) Lápis groso ou o do número 

2 (xa que empezamos a collelo en este trimestre) 

o Escriben con maiúscula: día da semana, mes e nome. 



o Escriben o día con número, traballando así: hoxe-mañá e  

antes e despois.  

o Debuxan o tempo que fai: sol, sol con nubes, nube con 

chuvia,… 

 REPASAN CON ROTULADOR: 

o O día da semana da cor dos ovos da galiña Papanatas 

Eles xa os saben (Luns (azul), Martes (vermello), mércores 

(verde), xoves (amarelo), venres ( laranxa). 

o O número do día de cor verde cando están no cole e de 

vermello cando están na casa (Por exemplo se hoxe é 

venres día 13 e mañá sábado 14 o 13 irá repasado de 

verde e o 14 de vermello)  

o O mes repásano coa cor que queiran. 

o O nome repásano coa cor que queiran. 

o E o tempo: nube e chuvia azul, sol amarelo. 

 COLOREAN:  

o Tarxeta onde pon o día da semana da misma cor. 

o O tempo ( o debuxo do sol, nube,…) 

A modo de exemplo deixovos aquí:  
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