
3º TRIMESTRE 

PROPOSTA Nº22 

Bos días familias ¿Como vos atopades?? Espero e desexo que sigades todos/as moi 

ben.  

Gustáronvos as actividades do día dos océanos!! 

Hoxe temos unha proposta máis variada…cada vez os/as peques están mais 

cansos..polo que intentaremos que se entreteñan coas seguintes tarefas. 

 

•LOXICO-MATEMÁTICA 

Un pouco de números…para realizar a seguinte actividade será necesario un cartón 

para debuxar os números, unha pistola de silicona para facer a silueta dos números e 

témperas para decorar cada un deles…si dispoñedes de pinturas e complementos 

(folliñas, goma eva..) tamén o podedes incluír na decoración.  

 

•LECTOESCRITURA 

Xa sabedes que sempre vos digo que gardedes os tapóns das botellas, si dispoñedes 

deles, xunto coa pistola de silicona que empregamos para a proposta 

anterior…podedes facer tatus para estampar de letras..números ..debuxos. E 

poderán estampalos en plastilina ou con tinta en follas, mans, etc.  



É importante que recordedes que para que queden ben ao estampar, será necesario 

realizalos en espello. 

 

 

•ATENCIÓN 

Dispoñedes de boliñas para ensartar..se non poden ser botóns…o importante e que 

os/as peques sexan capaces de representar os modelos. Que se fixen no número de 

boliñas que conteñen, cal é a primeira, cal a última….que cores se repiten. etc.  

 

 

•MOTRICIDADE FINA 

Fai moitos días que non empregamos as tesoiras…e é algo que lle encanta aos 

nenos/as. Recordade que sempre o podedes facer de xeito libre con supervisión para 

evitar perigos. Poden recortar distinto tipo de papel (folios, cartolina, periódicos), e 

tamén podemos realizar este xogo con números. En cada raio de sol poñer un número 

e facer os cortes correspondentes, segundo indique.  



 

 

•MANUALIDADES 

Imos a realizar un barquiño para ir a navegar…..a continuación adxunto algúns 

modelos pero invítovos a que favorezades a imaxinación e creatividade do alumnado.  

 

 

•RECORDANDO… 

A quen botades moito de menos da nosa clase….siiiii a ese compañeiro/a …debúxao e 

escolle que che gustaría facer con ese amigo ou amiga…E recordades cantos nenos 

somos….e os seus nomes…e cantas nenas e o seu nome….E dos profes…de quen vos 

apetecería cantar un pouco con Soraya, xogar en inglés coa profe Noelia ou realizar 

un percorrido co profe Daniel. (recordade visitar a súa sección). 

E ata aquí todo por hoxe…estade atentos o venres que Caselín está 

preparando unha fermosa actividade para vos!!  

Un bico moi grande 


