
Unha proposta de actividades da materia de EPVeA para facer cando 
queiras, en grupo e individualmente.




Desta volta, para este mes, seguimos coa cor e algunhas cousas divertidas para este trimestre 
que comezou. Aquí de seguido tes unha serie de actividades, unhas máis laboriosas que outras 
que poderás facer dun xeito pausado. Cando queiras e desexes utilizar materiais de plástica 
estas actividades son algunhas das moitas que poderías facer.

Metidos como estamos de cheo na primavera imos ir na procura da cor, ainda metidos nas 
casas, e porque a maioría destas actividades non implica moito esforzo, nen grandes materiais, 
incluso até podes cambialos segundo as túas posibilidades. Son todos posibles?, queres facer 
un só? Queres facelos todos? 

Ainda que non hai un prazo para as actividades, podes facer cando ti queiras as actividades. 
investiga, clasifica, xoga e divírtete coa cor cando queiras, e xa sabes que podes compartilo 
conmigo en srozas@iesgarciabarros.org


Estas son as propostas que che propoño:


XOGANDO COA COR E FAMILIARIZÁNDOTE CON ELA: 

“O Vexo, vexo cromático” 

Que pensas de reaxustar o tradicional "vexo, vexo" para aprender cores? En vez de pedirlle que 
busque algo que comece coa A, déixalle nomear a algo verde no primeiro turno, azul no 
segundo ...


“O xogo da cor tocada” 


Dividedevos en dous equipos e cada un deles elixe un capitán. Durante cinco minutos, un dos 
grupos deberá cumprir todas as ordes do capitán do equipo contrario. "Toca algo verde", e os 
nenos terán 10 segundos para atopar algo desa cor. Dálle un punto a cada obxecto tocado 
dentro do tempo. Entón, o equipo que ordenou antes vai xogar agora á inversa, tocando. Gaña o 
que máis puntos faga dos equipos.


A VOLTAS COA COR 



“O xogo das personaxes de cor” 

Elixide un día para ir vestidos todo o día coa cor preferida de cada un, cada membro da familia 
elixe a súa cor preferida. Vestídevos completamente desa cor, de arriba a abaixo. 

Como estamos acostumados a combinar cores, resulta bastante estrano, e sobre todo o efecto 
de sacar unha fotografía grupal, cada quen dunha cor completa, de arriba a abaixo.


Comparte se queres enviando ao mail do profesor: srozas@iesgarciabarros.org 

PRACTICANDO COA COR, EXPERIMENTANDO E EXPRESANDO: 

“O meu primeiro collage” 
Colle unha revista que xa non usedes, e recorta anacos de diferentes cores. A continuación, elixe 
unha lámina branca, fai o deseño ou debuxo que queiras nel e ega ao xeito con papel de cores en 
vez de pintura, sen medo a pegar incluso pezas de diferentes cores unhas sobre outras, seguindo 
o esquema do debuxo que fixeches. por que non facer unha paisaxe así?, ou un boneco?, ou 
mesmo un personaxe que che guste? Seguro que tes un fermoso collage de cores!


Comparte se queres enviando ao mail do profesor: srozas@iesgarciabarros.org 

“A coherencia da cor e a discordancia da cor”: 

• Busca imaxes de obxectos que poidas copiar fácilmente unha fresa, unha taza, un reloxo 
despertador, unha pelota, etc. Fai dúas copias da imaxe e colorea con lápices de cor cómo 
sería a cor axeitada ao obxecto: un plátano amarelo, unha leituga verde…etc. 


• Despois colorea o mesmo motivo coa sua cor complementaria, e verás o efecto estrano que 
nos produce, ver unha cenoura coloreada de azul, ou un plátano violeta!


Comparte se queres enviando ao mail do profesor: srozas@iesgarciabarros.org 

“Clasificación de gamas de cor na casa” 

Busca todos os obxectos que teñas dunha mesma cor xenérica na casa (verde, azul, amarelo…) 
agrúpaos (con dez obxectos agrupados sería suficiente) e faille unha fotografía. 

Apunta os obxectos, cantos obxectos hai na casa de diferentes verdes?, e dos distintos 
encarnados?, e dos diferentes amarelos? 

Fai unha colección de alomenos catro cores distintas (catro fotografías), despois volve a colocar 
os obxectos onde estaban. Agrupa as fotografías e fai unha composición agradable que che 
guste.


Comparte se queres enviando ao mail do profesor: srozas@iesgarciabarros.org 



“Pintar con ceras brandas” 

Primeiro elixe o debuxo que vas a  facer, logo cubre o papel coas ceras (Manley as 

recomendadas) de cores e despois ao final cubre de negro. Finalmente debes debuxar con algo 
que teña punta e sacar a cor de arriba para obter o teu debuxo.


Aquí máis información:

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


Comparte se queres enviando ao mail do profesor: srozas@iesgarciabarros.org 

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


“Facendo caras con cousas  superficies distintas e cores” 

Xuntando obxectos diversos da casa, de uso común, ou do lixo, poderemos facer 
distintas caras e diferentes personaxes. Poderás sacarlle unha foto e envialo aos teus 
colegas de curso, compartindo unhas risotadas de paso.


Aquí hai uns exemplos:


https://www.youtube.com/watch?
time_continue=11&v=wYLYPECzx6w&feature=emb_logo


HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=C4ZL_FGAXDK&LIST=PL40B458F20D8A4F9B&INDEX=2


HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NN5MNE16BOK&LIST=PL40B458F20D8A4F9B&INDEX=6


Comparte se queres enviando ao mail do profesor: srozas@iesgarciabarros.org 

PROFUNDIZANDO SOBRE A COR: 

• Busca e pega, ou realiza con pinturas, rotuladores, ou outra técnica axeitada as 
seguintes 11 cores máis utilizadas e básicas ou máis populares: negro, azul, marrón, gris, 
verde, laranxa, rosa, púrpura, vermello, branco e amarelo. nomes de cores máis populares. 

• Busca e pega, ou pinta co material que sexa as seguintes cores máis populares 
denominadas cores adicionais: turquesa, azul augamarina, verde oliva, esmeralda, malva, 
lavanda, borgoña, salmón, beixe, lila, fucsia, mostaza, ocre, verde lima, ameixa, pexego, 
violeta, granate…


Coloca debaixo de cada trazo, recadro, círculo ou calquera forma que coloreaches o NOME das 
cores da actividade.


https://www.youtube.com/watch?v=c4zl_FGaXdk&list=PL40B458F20D8A4F9B&index=2


“Círculo cromático” 

Comparte se queres enviando ao mail do profesor: srozas@iesgarciabarros.org 



“Caras de cores” 

Poderías facer con cartulinas ou cartón pintados, e recortando, distintas caras de cores diversas, 
atendendo a distintas combinacións: fríos e cálidos, contrastados ou gamas de cores afíns.

Podes facer varias, e de diferentes tamaños, do tamaño da túa man é suficiente. 


1- Fíxate sobre todo en facer un fondo para a cabeza, 

2- e facer por separado ollos, bocas e naris distintas, 

3- para despois unha vez elixida a combinación que máis che guste, pegala.


Fíxate nestes exemplos:


Comparte se queres enviando ao mail do profesor: srozas@iesgarciabarros.org 



“Facendo Construccións coa cor” 

Con cartón podemos facer pezas para montar coma estas, simplemente cortamos rectángulos ou 
outras formas xeométricas que queiramos de diferentes tamaños e facemos ranuras en todos os 
bordos, tendo en conta que deben ter o mesmo ancho que o cartón. Para facelos máis vistosos 
podemos pintalos con pinturas tempera de diferentes cores.


Podes facer que as construccións só sexan dunha gama de cor, ou de dúas contrastadas ou 
mesmo frías ou cálidas.


Comparte se queres enviando ao mail do profesor: srozas@iesgarciabarros.org 








“Facendo marcadores con paus e coa cor e paus”


Poderías utilizar tamén cartón, pero o mellor son os paus para xeado se os tes. pinta da cor 
xenérica coa que asociamos os animáis, branco para as galiñas, marrón para os cabalos, rosa 
para os porcos…e utiliza a imaxinación e materiais que teñas na casa para completar os teus 
marcadores de libros. Os ollos, se non tes os típicos de anualidades, podes facelos de outro 
cartón, pintados e recortados e despois pégalos. Busca o animal que queiras, e intenta facelo!


 

Comparte se queres enviando ao mail do profesor: srozas@iesgarciabarros.org 







