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Propostas de actividades para a clase de 3 anos: 

 
• Seriacións: 

Para traballar as seriacións podemos utilizar diferentes elementos 
que temos na casa: bloques de construcción,  pinzas da 
roupa,tapóns,gomets…Comezaremos con series de dous elementos e 
despois con tres elementos. Por exemplo, vermello-verde-vermello-
verde, grande-pequeno-grande-pequeno…Unha maneira de traballar as 
series lóxicas de forma divertida éfacendo brochetas de froita na cociña. 
Un posible exemplo sería: plátano-amorodo-plátano-amorodo ou 
calqueira outra froita. 

A continuación, deixovos una páxina onde podedes imprimir series 
de formas e colores que os nenos poden seguir coloreando. 

http://lafabricadelospeques.com/imprimibles-gratis-series-formas-colores-infantil/ 
 

• Letras: 
 

- Letra E: 
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8 
 
Esta semana toca a letra E! No seguinte enlace 
encontraredesunha recopilación de ideas exogos para traballar 
esta letra. 
 
https://www.educahogar.net/juegos-para-aprender-el-abecedario-letra-e/ 
 

- Nome propio.Algunhas ideas para traballar o seunome en 
maiúscula: 
Colorear o nome con distintas técnicas e materiais plásticos: 
témperas, ceras, tizas, rotuladores…  
Pegargomets, pegatinas, bolitasou trozos de papel no nome 
escrito en maiúscula. 
Facer as letras do seunome con plastilina. 
Formar o seunomecon letras recortadas,a partir dunha guía 
coseunome escrito. 

 

• Plástica: 

Para continuar co tema dos animais da granxa, a continuación tedes 
ideas para faceranimais con rolos de papel hixiénico. 

https://www.youtube.com/watch?v=26C5owGtGOY 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/animales-
de-granja-con-tubos-de-papel-higienico/ 

• Psicomotricidade: “Imitar animais” 

http://lafabricadelospeques.com/imprimibles-gratis-series-formas-colores-infantil/
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Un xogo de imitación. Se trata de copiar os movementosdalgúnsanimais. 
Este xogogústallesmoito cando o facemos no cole. Por exemplo: 
canguro (saltando cospésxuntos), serpente( arrastrándose polo chan), 
gatiños (gateando), ras (brincando en cuclillas), paxaros (subir ebaixar 
os brazos como se voasen), gorilas (camiñar agachados mentras 
golpean o peito coas mans), etc.  
 
 
MOITO ÁNIMO E SAÚDOS!!!! 

  



Propostas de actividades para a clase de 4 anos: 
Estimadas familias: Espero que todos sigades ben. Aquí vos envío as 
propostas para traballar na casa esta semana. Lembrade facer algunhas fotos 
do que fagades e de envialas ao correo 4anosquinones@gmail.com para poder 
compartilas na web do cole, e que @s nen@s se poidan ver aínda que sexa en 
foto, e traballemos como sempre en equipo. Moito ánimo! Unha aperta enorme! 

 Habilidades básicas: seguimento de instrucións. 

Xogo “Simón di”. Para traballar a capacidade dos pequenos de seguir instrucións, 
vos propoño xogar a “Simón di”, no que unha persoa é Simón e da instrucións ao resto 
de participantes sobre o que teñen que facer (por exemplo: Simón di “a saltar”, e os 
que xogan terán que saltar). Vale sinalar partes do corpo, facer distintos tipos de 
movementos, poñer caras divertidas ou de emocións…todo o que se vos ocorra. 

Neste enlace os cativos teñen a oportunidade de xogar de xeito divertido de forma 
autónoma, cuns debuxos, pero se podedes, mellor xogar en familia! 
https://www.youtube.com/watch?v=vGb-V3xBmjA 

 Actividades para estimular a psicomotricidade fina:  

Xogo de mans: Esta semana para mover as mans e adquirir axilidade, 
propoñemos un xogo por parellas. Un membro da familia (pai, nai, irmán…) irá 
guiando ao pequechiñ@ facendo xogos de mans. Aquí vos deixo un enlace 
cunhas ideas de movementos, pero podedes inventar os que vos apetezan. A 
pasalo ben! 

Enlace xogo de mans: https://www.pinterest.es/pin/95068242123398427/ 

Debuxo con lentellas: Tamén podedes debuxar liñas nun papel (rectas, con 
ondas, en zigzag, facendo formas, letras, números…) e que eles vaian 
colocando enriba lentellas formando con elas o mesmo debuxo. Se non tedes 
lentellas podedes facelo con pasta pequena, garavanzos, mesmo anacos de 
papel de cores que poden cortar eles mesmos. É unha actividade moi entretida 
que poden facer mentres cociñades, e que lles proporciona moita habilidade 
nas súas mans. 

Aquí vos deixo unhas imaxes para que vos fagades unha idea. 

   

 Orientación temporal: 

Taboleiro dos días da semana: Para ir aprendendo un pouco mellor o día en 
que estamos, especialmente nestes momentos tan difíciles en que o tempo 
parece ir a outro ritmo, vos animo a facer cos peques un taboleiro co nome dos 

mailto:4anosquinones@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=vGb-V3xBmjA
https://www.pinterest.es/pin/95068242123398427/


días da semana. Con el poden decorar o cuarto, e cada día ir cambiando o día 
en que estamos, sinalándoo cunha pinza, 
un clip, o que teñades por casa. 

Nestas imaxes tedes algúns exemplos. 
Pero podedes personalizalos ou realizalos 
ao gusto dos pequenos: con fotos da 
familia, debuxos do seus xoguetes 
favoritos, e aproveitando para que eles 
vaian escribindo o nome dos días…Xa 
veredes qué ben o fan! 

Canción dos días da semana: Para complementar a actividade de sinalar o 
día, aquí vos deixo o enlace da canción que cantamos na clase cando imos 
indicar qué día é hoxe. Así sentiranse un pouco como no cole! 

Canción “Los días de la semana”: https://youtu.be/9X7906XhRbQ 

 Grafomotricidade:  

Esta semana imos a traballar o trazo empregando rotuladores, pero se non 
tedes podedes empregar ceras ou calquera outro material de cor que teñades a 
man. 

No seguinte enlace hai unha serie de fichas para realizar o trazado coas cores. 
Nalgúns casos hai que facer a liña que debuxaría o rotulador tal como está 
colocado partindo da punta do mesmo; e noutras, unir con liñas os rotuladores 
da mesma cor. Se non tedes impresora podedes pintar as cores e indicar a 
dirección das liñas cunha frecha para que as sigan, ou colocar os rotuladores 
como na imaxe enriba do papel e que eles fagan. 

Enlace grafismo con rotuladores: 

https://drive.google.com/file/d/1lBzM22dir8K_B3BmHmpqdtN4hObZn5SL/view?
usp=sharing 

 Contacontos e plástica.  

Contacontos “A Cebra Camila”: Como lembrades, estabamos 
traballando na clase cos animais salvaxes, e por iso aquí vos 
deixo unha proposta de contacontos que ten unha cebra como 
protagonista. É un precioso conto con moitos valores que 
seguro que lles encanta. 

Conto “A Cebra Camila”: https://youtu.be/F_kT0gM8eis 

Plástica: Cebra. Despois de ver o conto, podedes facer unha 
cebra con tubos de cartón de casa. Aquí vos deixo unha imaxe 
cos pasos a seguir, e un enlace co proceso máis detallado. 

Enlace cebra cartón: 
https://www.youtube.com/watch?v=KW_eEiJEvqk 

https://youtu.be/9X7906XhRbQ
https://drive.google.com/file/d/1lBzM22dir8K_B3BmHmpqdtN4hObZn5SL/view?usp=sharing
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https://www.youtube.com/watch?v=KW_eEiJEvqk


 Movemento:  

Para seguir movendo o corpo, que tan importante é nesta etapa, vos propoño 
bailar xuntos as seguintes cancións seguindo as instrucións da letra: 

“Baile del movimiento”: https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY 

“El camino” https://www.youtube.com/watch?v=L6HBMlRMlKY  

“La mane” https://www.youtube.com/watch?v=jU_82WUdbaA 

 

 

 

Propostas de actividades para a clase de 5 anos: 
Esta semana ademais das actividades de copiado e de matemáticas, 
engádovos una web moi interesante relacionada coa lectoescritura na que os 
nenos e nenas poderán facer xogos interactivos  que lles facilitará a 
aprendizaxe e practica da lectura, a concienciación silábica e a comprensión 
lectora entre outras cousas. Creo que é una web supercompleta que poderá 
axudar un pouco máis ós rapaces e rapazas no proceso de lectoescritura.  

Cada día da semana poderedes practicar algún xogo cos vosos fillos ou fillas. 
Son moi sinxelos e ó ser interactivos serán acollidos con máis motivación. 

http://www.webantoniaortega.com/lectoescritura.html 

 

Coidarvos moito e afouteza e corazón 

Un saúdo 

Profe Jose 
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Propostas de actividades de inglés para as tres clases: 

Bo día! Voltamos a clases esta semana e a mellor maneira de facelo é 
repasando algúns dos concetos que estudamos con anterioridades, para iso 
podedes revisar al tarefas que fixemos as anteriores semanas. 

Sempre, sempre, comezaremos as clases de inglés con a rutina que xa vos 
sabedes, seguro que de memoria, non vos olvidedes de cantar a canción de 
“hello, hello”, preguntar cómo estás?, cantar os días da semana e ver que 
tempo fai. Despois podedes repasar vocabulario.  

Esta semana toca repasar e descubrir os membros da familia: 

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

Tedes algunha fotografía na casa? Podedes repasar facilmente o parentesco 
vendo fotos e dicindo en alto: This is your grandmother, this is your father, this 
is me… no caso de que o neno/a sinale e diga o nome de cada quen será así: 
this is my mother/brother/grandfather… 

Agora imos ver algúns: opposite words. 

https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA 

Visualizamos o video onde encontraremos: big/small, tal/short, weak/strong, 
soft/hard, fast/slow, heavy/light, full/empty, dirty/clean, go/stop, open/close, 
push/pull, wet/dry, new/old, up/down, on/off. 

A partir do minuto 4:46 é un repaso do vocabulario. 

Non fai falla que vexades todas as palabras nunha sola vez (de feito, é mellor 
que non o fagades porque é moi fácil que perdan a interese). Recomendo que 
primeiro vexades o video e encontredes pola casa algun obxeto ou pensedes 
nalgunha acción que represente o que ides a ver no video (sen que o neno 
saiba) utilizade a vosa imaxinación! 

Con cada imaxe que apareza e o vocabulario que se ensine, ensinaredes os 
peques o que tedes da casa que representa o que sale no video.  

Outra opción é buscar con él/ela obxectos da casa ou exemplos de cousas e 
accións.  

Se tedes flashcards (tarxetas) non dubidedes en utilizalas! É moito máis visual 
para os pequerrechos se poden coller as imaxes o se facedes xogos co 
vocabulario. Un recurso pode ser mesmo na internet, se tedes una impresora 
podedes imprimir debuxos, pedirlles que vos axuden a colorear (repasamos as 
cores en inglés) e una vez memorizado xogar a o xogo de colocalas no chan e 
pisar enrriba a pata coxa dicindo o vocabulario en alto. 

In, on, under. 

Collede unha cunca e outro obxeto que lles guste os nenos. 

https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM 

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA
https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM


Isto é o que os nenos din no video: 

Itisonchair. 

He isunderthe table. 

Itis in your bag. 

Itisonthedesk. 

Itisunderthedesk. 

 

Cos obxectos que teñades, facede algo parecido, por exemplo: 

My toy is under the chair. (It is under the chair) 

My ball is on the table. (It is on the table). 

Este e outro vídeo para afianzar coñecementos: 

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM 

Os nenos e nenas de 5 anos coñecen: on, under, next to, beside, in front of. 

Aquí vai un exercicio que facemos na clase e no que eles participan 
activamente.  

https://www.youtube.com/watch?v=i4_0DlfPNYI 

Unha aperta moi grande e feliz semana! 
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