
MARTES 24 DE MARZO DE 2020 

MOTRICIDADE FINA 

1. En varias tiras de papel marcamos liñas con 

diferentes formas para recortar por encima 

delas. 

 

LINGUAXE PLÁSTICA: ARXILA CASEIRA 

 

1. MATERIAIS: Taza para mesturar, tazas medidoras, bolsa ziploc ou reci-

piente para conservar (opcional) 

2. PROCEDEMENTO: simplemente hai que mesturar fariña, auga e sal 

coas mans ata conseguir unha masa adecuada. Para empezar, formar un 

volcán na superficie de traballo co sal e a fariña, e, seguidamente, en-

gadir un pouco de auga no centro. Mesturar ben e ir engadindo máis 

auga ata lograr a textura dunha plastilina, maleable pero non pegañen-

ta.  

3. Podemos modelar a masa e darlle a forma que queiramos. Se a deixa-

mos secar toda a noite, ao día seguinte podemos pintalas. 

4. CONSERVACIÓN: se desexamos conservar a arxila caseira para usar 

máis adiante, gardala na neveira dentro dun recipiente estanco. Se se 

endurece, engadimos algo máis de auga e amasamos. 



MARTES 24 DE MARZO DE 2020 

LÓXICA MATEMÁTICA 
ACTIVIDADE 1  

1. MATERIAIS: rollos de cartón de papel hixiénico ou vasos de plástico e palillos, ou paus 

pequenos ou depresores ou lapis de cores ou paos de xeado,… 

2. PROCEDEMENTO:  

• preparar 45 palillos e 10 rollos.  

• anotar a cada rollo de cartón ou vaso un número do 0 ao 9. 

• colocar os paos ou material elixido nas cantidades que indica cada vaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADE 2 

1. FAMILIA DO 10: nun folio escribimos os amigos do número 10 como no exemplo. 

2. MEMORY: escollemos dous paos dunha baralla do 1 ao 9. Dispersámolas nunha superfi-

cie boca abaixo. Xiramos dúas cartas: se as dúas suman 10, quédase con ela o que xoga-

dor que fixo a parella; se non suman esa cantidade, devólvense á mesa na mesma posi-

ción que estaban volteadas. 

 



MARTES 24 DE MARZO DE 2020 

LECTOESCRITURA 
ACTIVIDADE 1  

Para 3 anos 

Identificar o propio nome e o das compañeiras e compañeiros. 

 

 

 

MICAELA 

MARA 

NOA 

LEO 

SERGIO 

SABELA 

JULIA 

NERO 

YAGO 

ZOE 

FABIO 

ALEJANDRA 

ADA 

LOLA 

CURRO 

DANIEL TEO 

AINARA 



MARTES 24 DE MARZO DE 2020 

LECTOESCRITURA 
ACTIVIDADE 2  

DESCIFRA O CÓDIGO E DEBUXA 

 

 

 



MARTES 24 DE MARZO DE 2020 

LECTOESCRITURA 
ACTIVIDADE 3  

 

 

 

ESCRIBE 5 PARTES DO CORPO 


