
PROPOSTA DE ACTIVIDADES GLOBALIZADAS PARA O ALUMNADO DE INFANTIL 5 ANOS-GRUPO A 

(OU,ADAPTANDO CALQUERA ALUMNADO DE INFANTIL) 

   Estimadas familias e alumnos-as, o primeiro de todo é desexarvos un “ENCERRO” o máis levadeiro posible. 

   Nunca as palabras “Traballo Cooperativo” adquiriron tanto sentido coma neste momento que estamos a 

vivir:<<COOPERAR É SER SOLIDARIO,É PENSAR NO OUTRO, É AXUDARSE, É SEGUIR AS NORMAS 

INDICADAS,para poder chegar a bo termo>>. 

   No tempo que teñades destinado para facer fronte a estas interminables horas, envíovos algunhas propostas 

que, como globalizadas que son,podedes intercalar no quefacer diario: pola mañá ao erguerse, no almorzo, no 

xantar, na merenda… 

   Este illamento bríndanos a oportunidade de Gozar da Familia xa que moitos de vós, polas circunstancias 

laborables, non podedes facelo. Saquémoslle o mellor partido. 

  1º FALAR/ESCOITAR/ADQUIRIR VOCABULARIO. 

     Aproveitade as comidas (no almorzo,á hora de xantar) para falar cos pequerrechos. Deste xeito aprenderán 

a “escoitar”, ”esperar quenda(turno)”, ”razoar”, ”seguir unha conversa”, ”adquirir novo vocabulario é 

interiorizar o xa coñecido”.Se despois queredes facer unha FICHA,un ratiño pola tarde, aquí vos vai un 

exemplo: 

        -AGRUPAR OS ALIMENTOS, “DE ORIXE ANIMAL” OU “DE ORIXE VEXETAL” (debuxar,recortar imaxes, 

pegar…). 

        Ampliamos o anterior: contar, calcular(quitamos, poñemos..),escribir a cantidade, ordear os números de 

maior () a menor () ou viceversa. 

        Escribir o nome dos alimentos. 

        - Outra posible FICHA: TANTEAR O PESO DE CERTOS ALIMENTOS (patatas, cenoria, laranxas, arroz…) 

          Ordeamos na mesa esos alimentos (por exemplo de menos pesado a máis).Despois os debuxamos en orde. 

          Podemos completar esta FICHA plantexándolles a pregunta: Con que podemos pesar?. E aquí empregamos 

a “BÁSCULA MÁXICA”. Deste xeito introducimos “unidades de medida”(neste caso gramos, kilogramos). 

          Variante “ ORDEAR OS MEMBROS DA NOSA FAMILIA”: 1º por tanteo,intentando levantalos;debuxamos 

ordenados. 2º Empregamos a Báscula para comprobar,anotamos os números. 

  2º PSICOMOTRICIDADE. 

     -Ao levantarse nos espreguizamos:”Unha formiguiña encargaráse de irnos indicando qué partes do corpo 

debo estirar”. 

        -Pola tarde compartimos coa familia un baile, ou uns sinxelos exercicios de chan. 

  3º XOGAR. 

     Nunca o XOGO SIMBÓLICO se volveu tan real coma nesta situación na que nos atopamos. 

        -XOGAR A COCIÑAR. Facer algún biscoito, que non sexa moi grande porque así davos opción de cociñar 

outro doce diferente dentro de 2 ou 3 días. Traballamos ingredientes, cantidades, medidas, proceso… 

         Pódese pasar todo a unha FICHA na que estarán incluídas :Mate, Lingua, Manualidades…. 

        -XOGAR AO TEATRO. No momento da comida do mediodía podedes falar das vosas profesións., e , pola 

tarde  xogamos a “Facer de …”(disfrazarse). 

          Tamén eles poden inventar unha pequena historia que plasmarán en papel. Por suposto, vós escribiredes ao 

mesmo tempo cos cativos para despois ser quen de axudarlles a interpretar o seu propio 

texto(sorprenderanvos!!!). Unha vez temos o relato, facemos teatro. 

           Se pode pasar a FICHA ? Sí. Un exemplo: fotografiamos o proceso, imprimimos, pegamos 

secuenciadamente e numeramos usando os números ordinais.  

           Se non podedes imprimir, ao mellor llelas podedes presentar no ordenador(móbil, 

tablet..),desordenadamente e elexindo entre 6 e 9 imaxes (nalgúns casos menos). 



         -XOGAR A CONSTRUÍR. “Xogar a ser xogueteiro”, aquí entran as tres R: REDUCIR, REUTILIZAR, 

RECICLAR. Botade man da imaxinación: caixas de cartón, latas (ben pulidas), botellas de plástico…(coches, 

monstros, bonecas,casas en miniaturas, teares (adxunto foto)… 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4º LER. 

     Compartide tempo de lectura cos cativos. Non so esos marabillosos contos que lles ledes antes de durmir, 

senón tamén todo o que lles poida chamar a atención: Periódicos, libros informativos,…Algo tan simple como 

facerlles participes dalgunha lectura que consideredes interesante e instrutiva. 

 

  5º TICs. 

     As familias que dispoñan de tablets, internet…podedes atopar xogos e actividades didácticas adaptadas 

para os máis pequenos. Facede un uso moderado e controlado das mesmas. 

   Todas as propostas anteriores as podedes introducir no voso horario e levalas a cabo paulatinamente. Xa vedes 

cos exemplos de FICHAS son para realizar en distintas sesións, repartidas como mellor conveñan ao longo dun 

día ou semana. Se vos animades a facer algunha, os cativos as poden ir pegando nunha libreta na que ao inicio 

escriban  DATA (día semana-día mes-ano) e o nome.  É unha maneira de responsabilizarse do traballo e de levar 

un diario para repasar o feito. 

   Por último, desfrutade sobre todo de estar xuntos, de falar, de coñecervos máis, de lembrar momentos 

simpáticos tanto pasados como presentes da vida en común. 

Graciñas e un saúdo da titora Loli. Un bico grande e aéreo para os pequerrechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

            


