
PROPOSTAS DE ACTIVIDADES 

Antes de comezar co proxecto traballamos os calendarios do mes de xuño 

como todos os días. 

Proxecto “Coñecendo aos animais mariños”: continuamos investigando 

un pouquiño máis sobre as “tartarugas mariñas” e para saber máis sobre 

estes animais miramos o seguinte vídeo “Como viven las tortugas marinas. 

Videos de animales para niños” (https://youtu.be/kfqBWXdxepg).  

Unha vez finalizado de ver os vídeos facemos a seguinte ficha onde temos 

que contestar as tres enquisas: de que cor é unha tartaruga mariña? (@s 

nen@s fan un debuxo dunha tartaruga e coloréana da cor indicada), que 

come? (debuxan os alimentos que come unha tartaruga mariña) e como 

se reproduce? (queremos saber se é un animal ovíparo ou vivíparo, e 

pódeno representar a través dun debuxo ou escribindo).  

 

Deixo o modelo no outro documento e as familias que non teñen 

impresora poden copiar a man o modelo nun folio ou caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lóxica- matemática: hoxe xogamos cos monstruíños. Primeiro temos que 

deseñar e colorear ao noso monstro (deixo un modelo no outro 

documento, pero podedes facer e deseñar un monstro calquera). 

https://youtu.be/kfqBWXdxepg


Unha vez que xa temos o noso monstro tiramos o dado e poñémoslle 

tantos ollos como nos indica o dado (se non temos ollos móbiles podemos 

poñerlle botóns ou outro material similar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectoescritura: esta semana estamos traballando a letra “T”, déixovos o 

vídeo da doctora T para que lembredes a súa historia 

(https://youtu.be/tNZs2q1YVCE). 

Continuamos coa nosa “caixa das letras”. Hoxe debuxamos nun folio a 

letra T e pegámola na caixa, despois teñen que buscar pola casa obxectos 

que comezan por esa letra e metelas na caixa.  

Eu xa fixen a miña caixa da letra “T” (taza, termo, trofeo, tesoiras, tila, té e 

tomate).  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tNZs2q1YVCE


Ioga: en ocasións no cole facemos un pouco de ioga e gústanos facer as 

posturas dos animais. Hoxe, a través do vídeo, imos aprender unhas 

posturas novas de ioga cos animais mariños. Espero que vos guste y que 

vos relaxedes moito. 

“Yoga para niños. Las posturas de los animales del mar” 

(https://youtu.be/LOYxOzMUgAY). 

 

Especialistas: lembrarvos que os mércores visítanos o mestre de relixión 

(José Ramón) e os xoves a mestra de lingua estranxeira (Noelia), non 

esquezades de realizar algunhas das actividades que eles vos propoñen. 

Os alumn@s que non traballan co mestre de relixión poden acceder ás 

actividades que se atopan na marxe dereita no apartado de alternativa. 

 

Conto: a miña proposta de hoxe é mirar o conto “La vaca que puso un 

huevo” de Andy Cutbill (https://youtu.be/FRAkFRoxowg). 

 Ao rematar podedes facer un debuxo (deixo o modelo no outro 

documento). 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LOYxOzMUgAY
https://youtu.be/FRAkFRoxowg

