
Estimadas familias, 

O profesorado de Educación Infantil quere achegarvos unha serie de 

recomendacións/propostas para favorecer a convivencia dos vosos fillos/as durante estes 

días e seguir contribuindo ó seu desenvolvemento integral. 

 

En primeiro lugar debemos destacar o tratamento que lle debemos dar a situación que 

estamos a vivir, tendo en conta as seguintes pautas: 

- Tratar o tema con naturalidade e sendo sinceros. Debemos explicarlles que é un virus 

perigoso polo alto contaxio. 

- Informar dos síntomas que se manifestan. 

- Falar das medidas preventivas: lavado de mans, tusir no codo… 

- Non ignorar as súas preguntas, debemos respondelas con tranquilidade e mostrando 

seguridade e confianza. 

 

Para unha maior interiorización podemos facer a seguinte actividade: 

LAVADO DE MANS 

 

 

 

 

 

Material:  

- Recipiente con auga. 

- Pementa negra. 

- Xabón de louza. 

Pasos: 

Espolvoreamos pementa negra nun recipiente de auga ata cubrir a superficie. Neste 

momento lle explicamos ao neno/a que a pementa serían os xérmenes, a suciedade 

presente no aire e nos obxectos que tocamos. O neno pode comprobar tocando co dedo 

como a pementa (a suciedade) queda nas nosas mans. A continuación facemos o mesmo 

proceso pero mollando antes o dedo en xabón. Desta forma podemos comprobar coma a 

pementa se retira cara ós lados do recipiente. Neste momento, incidiremos na importancia 

de ter as mans limpas. 



O seguinte paso é establecer unhas RUTINAS DIARIAS que lle permitan estructurar o seu 

tempo. Ao igual que na escola pódese levar a cabo un rexistro dos días (riscando nun 

calendario, contando cantos días faltan ou pasaron dende…), do tempo atmosférico (ao 

final do mes podemos contabilizar e ver a evolución do tempo), cancións para cada día 

da semana… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un exemplo de HORARIO podería ser:  

espertar, almorzo, facer a cama e ordear a habitación, facer as rutinas diarias 

comentadas anteriormente, algunhas propostas que vos damos neste documento, merenda, 

tempo de xogo/televisión, xantar, descanso, actividade física, ocio/xogo, cociñar, baño, 

cea, soño. 

 

Tamén é importante que o horario o consensuedes entre todos/as para facelos partícipes 

das decisións. Se o tedes visible os nenos/as poden ir anticipando o que lles toca en cada 

momento e ir vendo a evolución do tempo (secuencia temporal). 

Dado a gran cantidade de tempo que os nenos e nenas pasarán na casa, será 

imprescindible buscar a parte pedagóxica que teñen as TAREFAS DA CASA, 

explicándolle a importancia de que participen todos/as nas diferentes labores (na medida 

das súas posibilidades): 

- Poñer e quitar a mesa contando os comensais.  

- Colgar a roupa (traballo da pinza; psicomotricidade fina). Dobrar a roupa, organizala 

no armario… 

 

 

 

 

- Abotoar, abrir e pechar cremalleiras… 

- Facer a lista da compra (podemos aproveitar para que a fagan os nenos/as respetando 

o ritmo de cada un e o seu momento evolutivo na lectoescritura). 

- Recetas de cociña. Seguir os pasos que nos marcan. 

- Entre outras. 

TRABALLO GLOBALIZADO 

LECTOESCRITURA: respetando sempre o ritmo de cada neno/a. 

   Psicomotricidade fina (adquisición de forza e destrezas nas mans). 

- Rasgado de papel. 

- Estampar en papel coas mans, dedos, obxectos… 

- Moldeado con plastilina, masa, area… 

- Pegatinas 

- Pinza: pasar obxectos dun recipiente a outro. 



   Grafía. (direccionalidade)  

 

    

     

       

   

 

 

https://www.orientacionandujar.es/2018/01/17/fichas-grafomotricidad-numeros-1-10-listas-imprimir/ 

https://www.mundoprimaria.com/fichas-infantil/fichas-grafomotricidad/letras#let5 

 

    Conciencia fonolóxica: familiarizámonos co son das letras.  

- Buscamos palabras que comecen/conteñan/finalicen polo noso nome… 

- Acróstico do nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Podedes seleccionar unha serie de obxectos que teñades pola casa e buscar 

cal deles teñen ese son, ou cal deles comezan por ese son… 

  

Caixiña de area, sal, sémola… 
Grafía das letras, números… 

con calquera material que 

teñamos na casa (tiza, 

pintura…) 

Plastilina, arxila, pasta de 

moldear… 

https://www.orientacionandujar.es/2018/01/17/fichas-grafomotricidad-numeros-1-10-listas-imprimir/
https://www.mundoprimaria.com/fichas-infantil/fichas-grafomotricidad/letras#let5


- Intentar descrifrar as etiquetas dos alimentos, productos de baño… 

- Rimas. 

 Conciencia silábica. 

- Contar as sílabas dunha palabra. 

- Facemos parellas de sílabas con tarxetas ou obxectos. Pola sílaba que 

empezan ou finalizan. PELOTA-PEGAMENTO. 

- Ordeamos as sílabas dunha palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

  Actividades de sopro: 

- Facer pompas de xabón. 

- Trasladamos papeis ou pompóns dun recipiente a outro. 

- Facemos caminiños con plastilina e levamos unha pelotiña ou bola de 

papel. 

- Pintamos a través do sopro con témperas y “pajitas”. 

 

 

 

 

 

 

LÓXICA-MATEMÁTICA 

 Clasificacións: podemos facer clasificacións de obxectos que 

teñamos na casa atendendo a súa forma, cor, tamaño… Despois 

facer un reconto e ver onda hai máis, menos… 

 Asociar grafía con cantidade. 

 

 

 

 



 Xogos de mesa: quebracabezas, memori, parchís, cartas… 

 Xogos de atención: buscar diferencias entre dúas imaxes, unir os 

puntos para formar unha figura… 

 Recta numérica: ordeamos os números (do 1 ao 10 e viceversa). 

Quitamos algún número e temos que adiviñar de cal se trata. Poñer o 

anterior e posterior dun número… 

 Experimentos caseros: 

https://www.youtube.com/watch?v=rcZLxiPH4tw (lacasitos) 

https://www.infobae.com/tendencias/2017/04/16/como-hacer-slime-la-masa-

elastica-que-es-furor-en-las-redes/ (slime) 

 

LINGUAXE MUSICAL E CORPORAL 

 Cancións motoras dos días da semana. 

 Cancións motoras de Tamara Chubarovsky: 

https://www.youtube.com/watch?v=BXif78C6XyQ   (el cocodrilo) 

https://www.youtube.com/watch?v=w2utfKlpPyE  (pic y puc) 

 Ioga para nenos e nenas: 

https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI&t=61s 

 Discriminación de son e silencio. Bailamos cando soe a música e 

cando pare facemos unha estatua/postura sen movernos. 

 

LINGUAXE PLÁSTICA 

 Retratos dos nenos/as. 

 Mandalas para nenos/as. 

 Pintar ou estampar cos dedos, con esponxas, bastonciños de 

algodón, soprando, con témperas, con xeo… 

 Facer composicións: con anacos de papel, lá… 

 Pintar e decorar pedras, “rollo de papel”… 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rcZLxiPH4tw
https://www.infobae.com/tendencias/2017/04/16/como-hacer-slime-la-masa-elastica-que-es-furor-en-las-redes/
https://www.infobae.com/tendencias/2017/04/16/como-hacer-slime-la-masa-elastica-que-es-furor-en-las-redes/
https://www.youtube.com/watch?v=BXif78C6XyQ
https://www.youtube.com/watch?v=w2utfKlpPyE
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI&t=61s


LINGUAXE AUDIOVISUAL 

 Producións audiovisuais OQO na canle de Youtube con contos 

animados (Cocorico, Corre corre cabaciña…): 

https://www.youtube.com/channel/UCEfA7SyrMlfXAXF_-tp1uVQ 

 

 APPS PEDAGÓXICAS TABLET  

  

https://www.youtube.com/channel/UCEfA7SyrMlfXAXF_-tp1uVQ


 

 

Á hora de realizar estas actividades queremos que teñades en conta: 

- O ritmo evolutivo de cada neno/a. Respetar as súas producións, 

facendo valoracións positivas sobre o seu esforzo. 

- Todas son propostas que se poden adaptar a cada neno/a. 

- Tratade de buscar a intencionalidade das tarefas, é dicir, que estén 

contextualizadas. No caso da lectoescritura: ingredientes da receita, 

lista da compra…no caso da lóxica-matemática: cantidades para 

elaborar unha receita de cociña, número de pratos, vasos…para 

poñer a mesa, etc. 



Finalmente comentar que seguiremos poñendo progresivamente novas propostas no blog 

de infantil   (https://www.ospequerrechosdetambo.com/). 

 

Sabemos que a situación non é fácil pero é un momento ideal para facer esas cousas que 

non temos tempo no noso día a día. Aproveitar para escoitalos, contar contos, compartir 

experiencias con eles, xogar, bailar… e sobre todo regalarlles tempo. 

 

Un saúdo para todos/as. 

 

 

https://www.ospequerrechosdetambo.com/

