
 

 

  

PROPOSTAS DE ACTIVIDADES 
PARA O ALUMNADO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL  

 
 
 
 

SEMANA 20 – 26 DE ABRIL 



Propostas de actividades para a clase de 3 anos: 

 

• Grafomotricidade: 
 
- Caixa de area:A caixa de area e unha actividade moi sinxela, efectiva 

e divertida, que consiste en realizar trazos co dedo na area contida 
nunha caixa ou bandexa. As bandexas de area son xeniales para 
animar ós máis pequenos da casa a practicar a grafomotricidade, 
facer debuxos e practicar trazos de escritura co dedo. Tan só fai falta 
unha bandexa ou caixa con certa profundidade e area, sal fina, 
azucre, arroz ou fariña. Presentar ó neno a bandexa de area e unhas 
fichas de papel con exercicios de grafomotricidade (trazos, formas, 
números, letras…). En cada ficha un exercicio. O neno debe copiar 
co dedo na area o debuxo da ficha.

 
 

 
 
Podedes ver outra idea no seguinte enlace: 
“La caja mágica de las letras” 
https://www.youtube.com/watch?v=f76fw54vOCI 
 

- Fichas de grafomotricidade para imprimir: A continuación, tedes un 
enlace onde podedes imprimir fichas de grafomotricidade adaptadas 
a idade dos nenos. 

 
https://www.mundoprimaria.com/fichas-infantil/fichas-grafomotricidad/trazos#trz3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f76fw54vOCI
https://www.mundoprimaria.com/fichas-infantil/fichas-grafomotricidad/trazos#trz3


 
• Letras: 

 
- Letra I: Esta semana vamos a traballar o I como fixemosco A e o E. 

Principalmente a discriminación visual e auditiva. Para elo, 
podedesxogar a buscar o I nas palabras escritas ou pensar palabras 
que conteñan o sonido I. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk 
 
 

• Figuras xeométricas: 
https://www.youtube.com/watch?v=sDYrHwKcVCAF 
 
Algunhas actividades que podedes facer para repasar as seguintes 
formas: círculo, cadrado e triángulo.  
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-y-
numeros/las-formas-geometricas-fichas-infantil.html 
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/formas-geometricas 
 

• Psicomotricidade: Esta semana propóñovos un xogo moi sinxelo e 
divertido para moverse na casa e que seguro todos coñecedes. 
“Que non caia o globo”: O único material que se necesita é un globo. Se 
infla o globo e os nenos teñen que conseguir que non toque o chan, 
deben golpéalo con calquera parte do seu corpo. 
 
 
 
 
MOITO ÁNIMO E SAÚDOS!!!! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk
https://www.youtube.com/watch?v=sDYrHwKcVCAF
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-y-numeros/las-formas-geometricas-fichas-infantil.html
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-y-numeros/las-formas-geometricas-fichas-infantil.html
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/formas-geometricas


Propostas de actividades para a clase de 4 anos: 

Ola a todos! Espero que sigades ben e con ánimos, que xa vai quedando 
menos para volver a estar xuntos!  

Aquí vos adxunto as propostas de actividades desta semana. Espero que o 
pasedes ben con elas, e que ademais de traballar, xoguedes moito e o 
pasedes xenial! 

Esta semana gustaríame contactar con vos por videoconferencia para poder 
ver aos nenos e nenas, e manter un contacto máis próximo. Xa vos informarei 
a través de Abalar cómo facer. 

Por favor, se podedes, lembrade enviar algunha foto dos vosos traballos que 
me fan moita ilusión. Moito ánimo e unha aperta enorme. Saúdos. Ana. 

 Habilidades básicas: percepción. 

As pasadas semanas traballamos un pouco a memoria, a atención e o 
seguimento de instrución, así que esta semana pasarémolo pipa entrenando un 
pouquiño a percepción auditiva. A ver qué tal andamos de oído! 

Xa sabemos moito vocabulario de animais e podemos identificar os sons que 
fan cada un deles. Así que no seguinte enlace vos propoño este divertido xogo 
para refrescar a memoria e aguzar o oído. ¿Qué son corresponde a cada 
animal? Preme no botón do altavoz para escoitar e despois une ese botón co 
da imaxe do animal que emite ese son. Verás que ben o pasas! 

Xogo “¿Cómo soan estes animais?”: https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/5464025-como_suenan_estos_animales.html 

 Psicomotricidade fina e plástica:  

Figura humana en papel de aluminio:Esta semana para seguir traballando as 
nosas habilidades manipulativas vos traio unha nova proposta: facer un boneco 
con papel aluminio (tamén podedes facelo con papel de periódico ou de 
calquera catálogo vello que teñades por casa). Lembrades como fixestes as 
polas da árbore da clase? Exacto retorcendo os papeis! Pois esa é a idea! 

Neste enlace podedes ver como facelo: https://youtu.be/HzO3JoqNTeI 

Unha vez feita podedes poñela en distintas posicións: dicindo ola coa man, 
saltando, correndo, gateando…todo o que se vos ocorra! 

Debuxar sombras: Despois de facer a figura de papel, e xogar con ela, noutro 
momento podedes empregala para debuxala. Cómo? Pois experimentando coa 
luz do sol ou dunha lanterna. Tan só precisades un papel, o boneco que 
fixestes ou calquera xoguete de animais, figuriña, ou forma que teñades por 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5464025-como_suenan_estos_animales.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5464025-como_suenan_estos_animales.html
https://youtu.be/HzO3JoqNTeI


casa. Poñédeos preto da fiestra á luz do sol, colocade un papel onde caia a 
sombra, e a debuxala! Veredes que divertido! Logo podedes colorear o debuxo, 
recortalo…o que vos apeteza! Nas imaxes vedes cómo facelo.  

 

Este é un xeito divertido de xogar mentres tomamos un ratiño o sol na casa, 
que tan importante é para a nosa saúde! 

 Esquema corporal e movemento: 

Recorta e pega as partes do corpo: Esta semana imos facer unha actividade 
de recortar as partes do corpo e colocalas no seu lugar. Xa veredes qué ben o 
facedes! 

Aquí vos deixo o enlace da ficha para imprimir. Elixide a que máis vos guste. 

https://drive.google.com/file/d/1Eun3QXvOaFKkOkz63KDiHUXaiRWo90bY/vie
w?usp=sharing 

Se non tedes impresora podedes facer o mesmo con imaxes de persoas das 
revistas. Podedes recortalas e montar de novo a personaxe con elas. 

Canción “Las partes del cuerpo” Para repasar o nome das distintas partes 
do corpo, e pasar un bo rato bailando e movendo o corpo, vos deixo a seguinte 
proposta: https://youtu.be/pOg6y-Q59eM 

 Lectoescritura: 

Leo o que vexo: Na clase xa estábamos afeitos a lear tarxetas cos nomes dos 
animais, así que para continuar practicando, e ver cómo se escriben, vos deixo 
este enlace: http://www.leoloqueveo.org/animalterres.htm 

Podedes ver qué animal hai en cada imaxe e ler o nome debaixo. Tamén 
podedes cópialo nun papel para ir practicando a escritura. Qué animais levan a 
letra A no seu nome? Rodeade esta letra nos nomes que escribistes. De todos 
eles, hai algún que empece por A? 

Se vos apetece, vos propoño facer este xogo de atopar letras co resto das 
vogais. Ánimo campións! 

https://drive.google.com/file/d/1Eun3QXvOaFKkOkz63KDiHUXaiRWo90bY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eun3QXvOaFKkOkz63KDiHUXaiRWo90bY/view?usp=sharing
https://youtu.be/pOg6y-Q59eM
http://www.leoloqueveo.org/animalterres.htm


Xogo recoñecer as vogais: https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/juguemos-con-
burbujas-vocales 

SORPRESA do Día do libro:O xoves día 23 é un día moi especial!: O DÍA DO 
LIBRO. Ese día gustaríame celebralo con todos vos, e para iso preciso a vosa 
axuda. Estes días ide escollendo o voso conto favorito dos que teñades por 
casa e, por favor, facédevos unha foto con el. Enviádema ao correo 
4anosquinones@gmail.com ata o mércores 22, e o xoves teredes unha 
sorpresa no blog do cole para celebrar ese día tan especial. 

Mentres chega o momento, aquí vos deixo este bonito conto cheo de fantasía, 
sobre un animal que nos encanta: o león, e as súas aventuras na cidade. 

Conto “Cómo esconder un león”: 
https://www.youtube.com/watch?v=mH9LQmpakgY 

 Conceptos matemáticos: 

Xogo “emparella cada número coa froita”: Para continuar co repaso da 
equivalencia do número e a cantidade, aquí vos deixo un enlace para contar 
pezas de froita e dicir cantas delas hai. Tan só hai que emparellar o número 
coa imaxe, e podedes xogar as veces que vos apeteza! 

Enlace xogo “emparella cada número coa froita”: 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5461557-
une_cada_numero_con_la_fruta.html 

 

Propostas de actividades para a clase de 5 anos: 

Unha semana máis agardo que estedes ben e darvos tamén moitísimo ánimos. 

Esta semana envío una ligazón onde podedes ver un libro de lectura 
semellante ao que estamos a traballar e así os rapaces e rapazas poden 
practicala lectura.  

https://drive.google.com/file/d/11oIYujQCtzw4YZD83R6f3UVDVkq8LPfw/view 

Tamén gustaríame facer una videoconferencia cos rapaces e rapazas durante 
esta semana. A través de Abalar informareivos de cómo facer e tamén do día e 
hora.  

Como o día 23 de abril é o día do libro gustaríame que cada rapaz e rapaza me 
enviase o correo 5anosquinones@gmail.com unha foto co seu libro preferido.  

Unha aperta forte para todos os meus heroes e heroínas. 

Profe Jose  

https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/juguemos-con-burbujas-vocales
https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/juguemos-con-burbujas-vocales
mailto:4anosquinones@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mH9LQmpakgY
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5461557-une_cada_numero_con_la_fruta.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5461557-une_cada_numero_con_la_fruta.html
https://drive.google.com/file/d/11oIYujQCtzw4YZD83R6f3UVDVkq8LPfw/view
mailto:5anosquinones@gmail.com


Propostas de actividades de inglés para as tres clases: 

Ola familias! 

Como xa sabedes na clase de inglés comezamos coas rutinas das que xa 

falamos as anteriores semanas. 

Esta semana temos que reforzar conceptos que xa traballamos a semanas 

anterior. 

Comezamos co xogo dos membros da familia  

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

Repasamos a familia 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… 

Tamén imos repasar as 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. 

Recordade que temos que xogar o tempo que vexamos que os peques teñan a 

atención posta na actividade, se comezan a cansarse tentaremos finalizar e 

pasar a outra cousa. 

Esta semana preguntaremos: How many?/ Cantos? 

Botádelle unha ollada a este video, pode servir de axuda. 

https://www.youtube.com/watch?v=d7hYjIV4AF0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA
https://www.youtube.com/watch?v=d7hYjIV4AF0


Utilizamos “How many” para preguntar canta cantidade hai dunha cousa en 

concreto. 

Collede material da casa e preguntade: “how many (obxecto)? “ 

-“How many books?” E contamos: “one, two, three… Three books!” 

Así repetidamente. Non teñades medo de falar en inglés, se non sabedes, esta 

é unha oportunidade única para que aprendades todos xuntos! Os peques 

estarán contentos de que estedes involucrados no proceso de aprendizaxe e 

que fagades o que eles fan no cole!. 

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg 

Esta canción axúdanos a afianzar o concepto de how many e tamén a repasar 

os números. 

Seguimos un pouquiño máis coas preposicións 

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

Anímovos a que fagades a coreografía coas mans para que sexa algo máis 

activo. Repetimos cada preposición co xesto correspondente e cantamos 

xuntos. 

Como actividade extra pódense elaborar xuntos unhas flashcards (tarxetas). 

Despois as pasades e ides dicindo as preposicións. 

Seguro que lles gusta moito imitar a “teacher” coas flashcards!  

Moito ánimo e unha aperta! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU

