
MARTES 28 DE ABRIL DE 2020 
 
 

ACTIVIDADE 1: 
 
LECTO ESCRITURA. 
Unha vez escrita a información sobre de que se alimentan principalmente os ourizos, imos pre-

parar unhas tarxetas co nome e imaxe deses animais. Non é necesario que as imprimades. 

Simplemente cun debuxo feito polas nenas e nenos e o nome escrito noutro papel xa nos vale. 

3 ANOS: 

As imaxes poden levar un soporte escrito para facilitar a relación imaxe –nome. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ANOS: sen o soporte escrito na imaxe.                                       
 

 
 
 
 
 
 
 

5 ANOS: en minúscula e sen soporte escrito na 
imaxe.  
 



MARTES 28 DE ABRIL DE 2020 
 

ACTIVIDADE 2: 

LÓXICA MATEMÁTICA 

3 ANOS:  

BÚSQUEDA. Colocamos en círculo ou en fila varios pratos cunha 

cantidade de elementos desde o 1 ao 4 para formar parellas de canti-

dades semellantes. Podemos aumentar segundo vexamos como se 

desenvolven as nenas e nenos.  

 

4 ANOS: 

ADIVIÑAMOS CANTIDADES:  en dous recipientes, un á vista con varios 

elementos e o outro tapado. Exemplo: repartimos 5 elementos, se no 

prato hai catro, cantos están tapados? Destapamos para comprobar se 

atinaron. Repetimos a actividade variando o número total de elementos 

así como os que se ven e aqueles que se agochan.  

 

 

5 ANOS: 

Continuamos traballando coas decenas e unidades. Imos sim-

bolizar as decenas con tapas de botellas e paos depresores 

como unidades. Colocamos varios números de xeito simbólico 

para que descubran de que cifra se trata.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sesión música infantil do 27 ao 30 de abril 
 Se tedes calquera dúbida ou queredes compartir algunha actividade aquí vos deixo 

un correo de contacto musicacrapontedapedra@gmail.com  

 

1º Audición de Yo soy una artista de Mamá Cabra 

https://www.youtube.com/watch?v=CczS78c5_Wk 

 -Cando soa a parte vocal (a parte na que se canta) as nenas ou nenos teñen que 

cantar a letra sen moverse, cando soa a parte instrumental teñen que moverse libremente 

facendo como se estivesen tocando o instrumento que soa nese momento. 

 -Que instrumentos aparecen na canción? Saxofón, gaita e frautas (soprano e 

tenor). Todos estes instrumento pertence á familia dos instrumentos de vento. Coñeces 

máis intrumentos de vento? Clarinete, trompeta, oboe, fagot, trombón…Os intrumentos 

de vento son aqueles nos que o son o produce o aire ao pasar por un tubo. Esta familia de 

intrumentos teñen moita importancía en diferentes tipos de agrupacións musicais, un 

exemplo son as Big Band (orquestras de Jazz). Imos escoitar e ver a modo de exemplo a 

Orquestra Glenn Miller interpretando o tema In the Mood. Bailamos mentres vemos o vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=QAa12XKTb9U  

 -Gústouche a canción? por que si/non? cal é o instrumento que máis che gustou? 

como se toca? 

 -Imos ver o seguinte vídeo para coñecer máis instrumentos de vento 

https://www.youtube.com/watch?v=iPvl8BuF_xQ  

 

2º Animais sonoros. 

 -Xogamos a ser animais. Cando soa o instrumento asociado a cada animal 

móvemonos imitando o xeito no que se movería ese animal, tendo en conta a intensidade e 

velocidade. Se o son para nos paramos. O son das claves(preme para escoitar) vai ser un 

cabalo; o das maracas(preme para escoitar) unha serpe de cascabel e o da frauta de 

émbolo(preme para esoitar) un paxariño voando. Reproducimos o audio e xogamos aos 

animais sonoros(preme para escoitar). 

 -Busca diferentes obxectos pola casa e golpeaos para ver como e o son que 

producen. Que animal podería ser cada un? 

 

3º Os sons do contorno. Sons da casa e do exterior. 

 -Imos traballar a escoita activa. Abrimos a ventana (sempre cun adulto) e en silencio 

escoitamos todos os sons que se perciben durante 1-2 minutos. 

 -Cantos sons podes recordar? Cales cres que son ruído? Cal era o máis 

forte/suave? E o máis agudo/grave? Imita algún dos sons. 

 -Facemos o mesmo en diferentes lugares da casa, coas ventanas e portas 

pechadas, etc...que diferencias atopaches? 

 -Aprendemos como cantan as aves. Acedemos ao seguinte enlace e prememos ou 

poñemos o cursor do rato enriba de cada paxaro e esoitamos o seu canto. 

 https://coneixelriu.museudelter.cat/es/aves.php 

 

 

 

 

 



 

4º Bailo Jazz!! 

 -Este venres 30 é o día internacional do Jazz, e para celebralo imos bailar coa 

canción No hay un genio tan genial na versión de Jazz for children, a mover o corpo!! 

https://www.youtube.com/watch?v=sj99hp7VZNk 

 

5º RETO DESTA SEMANA!! 

 -Buscamos pola casa unha ou varias botellas (vidro ou plástico) e temos que intentar 

producir son soplando nelas, como se fosen un instrumento de vento. No seguinte vídeo hai 

unha pequena explicación Botellas que soan(preme para ver o vídeo). 

 *Desculpade que o micro do móbil non grava demasiado ben os sons das botellas. 

 

 


