
PROPOSTAS DE ACTIVIDADES 

Ola familias!! 

 Xa estamos a chegar ao final do curso, xa non nos queda nada, só esta 

semana. E como sabemos que xa estades un pouco cansos das 

actividades, estes días imos propoñer actividades máis divertidas e 

lúdicas, nada de fichas que seguro que xa estades cansad@s delas.  

Teño que informarvos ademais que esta semana só publicaremos 

actividades hoxe e o mércores. O venres como é o último día de escola 

non publicaremos nada.  

Proxecto “Coñecendo aos animais mariños”: para finalizar con este 

proxecto hoxe vouvos a propoñer unha actividade e o mércores a última. 

Hoxe propóñovos facer c@s nen@s o seu propio fondo mariño. Para iso 

déixovos uns animais mariños no outro documento, que podedes imprimir 

e colorear, ou tamén podedes facer os vosos propios debuxos. Podedes 

utilizar o material que queirades. 

 Déixovos varias imaxes de fondos mariños, para que vos sirvan de 

exemplos. Moito ánimo e ao choio, a fabricar e elaborar o voso fondo 

mariño. Seguro que vos queda precioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Experimento: como xa sabedes os luns a profe Yasmina e eu 

propoñiámosvos un experimento. Hoxe terminamos co noso taller 

deixándovos varios experimentos para que os fagades estes días ou cando 

teñades máis tempo. 

 

“A frecha máxica” 

Materiais: un vaso de cristal con auga, un folio branco e un lapis ou 

bolígrafo. 

Paso 1: debuxar unha frecha no folio, mirando cara á esquerda ou a 

dereita, como queiras. 

Paso 2: sitúas o folio detrás do vaso con auga. 

Paso 3:  e MAXIA verás como cambia de dirección a frecha.  

 

 

 

 

 

 



“As capas do líquido” 

Materiais: mel, leite, aceite, auga e un vaso de cristal. 

Paso 1: verter no vaso un pouco de mel e despois un pouco de auga. 

Paso 2: despois vertemos un pouco de leite e rematamos cun pouco de 

aceite. 

Paso 3:  e MAXIA temos un vaso de cores.  

 

 

 

 

 

 

 

“A separación dos escarvadentes” 

Materiais: un recipiente con auga, escarvadentes e unha pinga de xabón.  

Paso 1:colocamos os escarvadentes no recipiente con auga formando 

unha estrela.  

Paso 2: botamos unha pinga de xabón no medio, por onde están unidos os 

escarvadentes. 

Paso 3:  e MAXIA vemos como os escarvadentes sepáranse.  

                                           

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/la-piel-del-agua-experimento-curioso-para-hacer-con-ninos/&psig=AOvVaw04xepSDAK6X70RlJSWx-iS&ust=1591904789773000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjC7dmB-OkCFQAAAAAdAAAAABAD


“Pontes de cores” 

Materiais: tres vasos, auga, papel de cociña e colorante alimenticio. 

Paso 1: poñemos auga nos tres vasos e colorante de diferentes cores en 

cada un deles. 

Paso 2: facemos dous churros co papel de cociña e introducímolos nos 

tres vasos. 

Paso 3:  esperamos un ratiño e MAXIA. 

                                        

 

“A mensaxe secreta” 

Materiais: folio branco, cera branca, pincel e acuarelas. 

Paso 1: escribir nomes ou palabras cunha cera branca no folio. 

Paso 2: despois pintar con acuarelas por encima da mensaxe. 

Paso 3:  e MAXIA podemos ver as palabras.  
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“Pescando cubiños de xeo” 

Materiais: recipiente con auga, sal, fío groso e cubiños de xeo. 

Paso 1: primeiro introducimos os cubiños de xeo na auga. 

Paso 2: a continuación collemos o fío e colocámolo sobre un dos cubos de 

xeo (asegurándoche de que este en contacto co xeo e cerciorándote de 

que ambos extremos do fío sobresaen polos bordos do recipiente). 

Paso 3: engade un pouco de sal ao xeo e espera entre 1 e 5 minutos. 

Paso 4:  e MAXIA xa pescaches un xeo. 

                                 

 

 

Xogo dixital: apetécevos cazar animais mariños? Pois a profe Yasmina 

proponvos o seguinte xogo, só tedes que premer na seguinte ligazón 

(https://wordwall.net/es/resource/2422402) e preparados para comezar.  

 

Especialistas: estes días anímovos a entrar nos apartados dos diferentes 

mestres e especialistas, seguro que terán algunha mensaxe de despedida 

para todos vós.  

 

https://wordwall.net/es/resource/2422402
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