
3º TRIMESTRE 

PROPOSTA Nº21 

 
Hoxe é un día moi especial…é esencial concienciar aos nenos/as da importancia de coidar 

o medio ambiente: montes, océanos, rúas…todo o noso planeta.  

Imos a comezar realizando unha reflexión cos nenos/as.  

 

 

Entre estas dúas imaxes…que diferencias hai?? Cal vos gusta máis? En que Praia vos 

bañariades? Que teríamos que facer para que estiveren as dúas iguais? Porque  unha 

está sucia e outra limpa….quen a ensucia?? É importante transmitirlle aos nenos/as a 

importancia dos nosos pequenos actos e como repercuten no medio ambiente. Como xa 

sabedes, os nenos/as aprenden por observación e imitación…e tanto a familia como a 

escola somos os seus contornos de referencia e os modelos a seguir para a maioría 

deles/as. Polo que debemos ser responsables. 



A continuación temos unha lista do tempo que tarda en eliminarse o lixo que tiramos ao 

chan ou ao océano… Para os/as nenos/as é complexo entender cando son moitos anos..pero 

podémolo comparar co seu entorno….cos anos que teñen eles/as, o seu pai, a súa aboa…etc 

 

 

Sabedes que agora moitas veces temos que empregar guantes e mascarillas para saír a 

rúa….pois hai xente que a tira ao chan e acaban no mar…e lembrádesvos que hai animais 

que enferman e poden morrer por comer a basura?? Verdade que a vos iso non vos 

gusta…recordade o importante que é axudar a mami e papi a reciclar. 

 

 

 

 



Cada día na nosa casa acumulamos un montón de plástico e tardan moitos moitos anos en 

descompoñerse, para o día de hoxe…propóñovos realizar algunha actividade con eses 

materiais.  

 

 

A auga do noso planeta…sabedes como curiosidade que …el 70% do noso 

planeta é auga…e que de toda esa auga….o 97% é salgada (mares e océanos) e o 3% 

doce(rios, lagos..etc). 

Si vos apetece podemos representar a auga realizando unha manualidade.  

 

 

 



Un pouco de natureza 

Podemos recordar os números indicando unha cantidade e collendo o número de pedras 

correspondente..despois podemos buscar follas, flores que ocupen o mesmo espazo que as 

pedras….si son máis ou menos proporcionais..poderemos observar que cantas mais 

pedras..máis espazo ocupan. 

 

Reprodución de imaxes con elementos naturais…para esta actividade será esencial 

imaxinación e creatividade…poden elaborar as súas propias creacións os/as nenos/as.  

 

 

Ata aquí por hoxe..espero que vos gusten estas propostas 

naturais.  

Un bico enorme e unha aperta fortíisima!! 

 


