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Propostas de actividades para a clase de 3 anos: 

 

• OS SENTIDOS: Esta semanaimostraballar os sentidos (vista, oído,  
tacto, olfacto, gusto). Os sentidos son o medio a través do que 
coñecemos o mundo, polo tanto é moi importante realizar actividades 
para estimular os sentidos dos nenos/as. 
 
Video educativo e canción dos sentidos: 
https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys 
https://www.youtube.com/watch?v=-uRGlSSQBfY 
 
A continuación propóñovosalgunhas ideas de actividades para traballar 
os sentidos. Podedestraballar un dos sentidos cada día da semana. 
 
Tacto 
 
- Xogar con barro, plastilina, masas… 
- Experimentación con alimentos como arroz, macarróns, fariña, pan 

raiado… 
- Xogar a adiviñarobxetos de dentro dun saco sen mirar. 
- Que o neno/a descalzo pise texturas diferentes e note as sensacións. 

 

Gusto 

- Probar sabores diversos e de contraste como doce e salado, amargo 
e ácido… 

- Elaborar unha receta sinxela e despoisdegustala. 

 

Oído 

- Xogos de imitación de sonidos (imitar sonidos dos animais, imitar o 
que lledicimos, palmadas…) 

- Facersoar instrumentos musicais. 
- Emitir sonidos a través de tubos de cartón que fan de altavoz. 
- Escoitamoscancións, poesías, contos, adiviñas… 

 

Vista 

- Xogarcunespello. 
- Xogar con burbuxas de xabón. 
- Facerxogos con linternas ouxoguetes luminosos. 
- Buscar obxetos dentro dun recipiente con lentellas, garbanzos, 

arroz,…. 

https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys
https://www.youtube.com/watch?v=-uRGlSSQBfY


- Facer experimentos con auga e colorantes alimenticios. 

 

Olfato 

- Distinguir olores de distintos materiais, alimentos, flores… 
- Experimentar olfativamente con produtos de hixiene como 

desodorantes, polvos de talco, pasta de dentes, crema, laca, 
colonia… 

 

• NÚMEROS:Esta semana imos a traballar a serie numérica: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BeoQyQsMheI 
https://www.youtube.com/watch?v=bbaaI4BMa60 
 
“Bolos numerados” 
Materiais:Tubos de papel hixiénico e témperas de cores. 
Pasos: 

1. Pinta cada tubo de papel dunhacor e numéralos do 1 ao 10 (podes 
facelo con menos cantidade) 

2. Despoisfaiunha bola de papel e xoga a derribar os bolos. 
3. Taménpodedesxogar a ordear os tubos de cartón.  

 

• NOME PROPIO: No enlace que tedes a continuación atoparedesmoitas 
ideas para seguir traballando o nome propio. 
 
https://www.imageneseducativas.com/actividades-divertidas-aprender-
escribir-nombre/ 
 
 
 
 
 
 

MOITO ÁNIMO E SAÚDOS!!!!! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BeoQyQsMheI
https://www.youtube.com/watch?v=bbaaI4BMa60
https://www.imageneseducativas.com/actividades-divertidas-aprender-escribir-nombre/
https://www.imageneseducativas.com/actividades-divertidas-aprender-escribir-nombre/


Propostas de actividades para a clase de 4 anos: 

Ola a todos. Esta semana vos propoño novas actividades para que traballedes 
pasando un bo rato, espero que vos gusten. Como ao final da semana comeza 
o mes de maio, que é o mes das flores que tinguen todo de cor, esta semana 
faremos cousas relacionadas con estes temas. 

 Habilidades básicas:  

Percepción visual: Para xogar un pouco coa cor, vos propoño facer 3 lupas de 
papel celofán de cores amarelo, azul e vermello (e investigar como se ven as 
cousas mirando por elas, xogar coa luz do sol ou da linterna…). Aquí vos deixo 
unhas imaxes de cómo facer. Se non tedes papel celofán non vos 
preocupedes, podédelas facer con film transparente da cociña e pintalo con 
rotulador, que tamén serve. 

 

Despois de xogar a detectives con elas, probade a poner un trociño dunha 
enriba doutra e ver qué ocorre coa cor...É máxico! 

 Grafomotricidade:  

Para seguir practicando o trazo, no seguinte enlace atoparedes dous 
propostas: unha bonita flor na que cada pétalo ten un grafismo diferente, e un 
xardín cheo de flores nas que completar os círculos concéntricos. Xa veredes 
qué bonitas vos quedan! 

https://drive.google.com/file/d/1pIwv02UEE6B-
zAHNVykdoit82UZo95kO/view?usp=sharing 

Se non tedes impresora, podedes empregalas como modelo para debuxalas e 
practicar os trazos libremente.  

 Lectoescritura 

Canción “La risa de las vocales”: Para divertirnos coas vogais, aquí vos 
deixo unha canción moi animada sobre a súa risa. 

https://www.youtube.com/watch?v=2J_hL8WFgXM 

https://drive.google.com/file/d/1pIwv02UEE6B-zAHNVykdoit82UZo95kO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pIwv02UEE6B-zAHNVykdoit82UZo95kO/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2J_hL8WFgXM


Vogais á fuga: Nos seguintes enlaces vos deixo unas fichas e un xogo no que 
o “monstro comeletras” de clase, comeu todas as vogais das palabras, e 
precisamos a vosa axuda para completalas! Os nenos precisarán que 
insistades na sílaba que falta para descubrir a vogal, pero seguro que o fan 
xenial. 

Fichas robavogais: 
https://drive.google.com/file/d/1VcS12rLzv8Yo645a9s1MOL3xqxutQare/view?u
sp=sharing 

Xogo interactivo vogais: https://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/fletras/ 

 Números:  

Esta semana vos propoño traballar co número 9, e repasar os anteriores dun 
xeito divertido mediante a uso da cor. 

No seguinte enlace tedes as propostas de numeración para esta semana.  

https://drive.google.com/file/d/1QUycxCMw2guAOJceLLBFyRUMgMxQwKMZ/v
iew?usp=sharing 

Se non tedes impresora, podedes traballar os mesmos conceptos empregando 
un dado e calquera obxecto que se poida contar. Tan só tedes que tirar o dado 
e que os nenos digan qué número saiu, seleccione ese número de obxectos 
(por exemplo, se sae un 6, terá que coller 6 lápices de cores) e completar 
despois ata chegar a 9. Facerlles pensar ¿Cantos engadiches? 

(No exemplo anterior: sae un 6 no dado, colle 6 lápices, e terá que engadir 3 
ata ter 9, porque tíñamos 6 e se xuntamos 3 teremos 9 ou 6+3=9 ) Deste xeito 
traballamos o concepto de unir, xuntar, amontoar, que vai ligado a suma. 

 Experimento:  

Como o tema desta semana é a cor, propoñovos 
este xenial experimento para facer un arco iris con 
lacasitos. É moi fácil, e só tedes que colocalos 
alternos arredor dun plato, como na foto, e botar 
auga temperada moi despacio polo borde do plato 
ata que chegue ao centro e todos estean mollados. 
A ver que pasa! Espero que vos guste. 

 

Nota: Por favor, lembrade ir enviando algunha foto dos vosos traballos para 
poñelas no blog. Esta semana teremos outra videoconferencia, xa vos 
avisarei do día e hora para ver si podemos estar máis nenos. Moito ánimo! 
Unha aperta enorme a todos. 

https://drive.google.com/file/d/1VcS12rLzv8Yo645a9s1MOL3xqxutQare/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VcS12rLzv8Yo645a9s1MOL3xqxutQare/view?usp=sharing
https://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/fletras/
https://drive.google.com/file/d/1QUycxCMw2guAOJceLLBFyRUMgMxQwKMZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QUycxCMw2guAOJceLLBFyRUMgMxQwKMZ/view?usp=sharing


Propostas de actividades para a clase de 5 anos: 

Unha semana máis propoñemos actividades.  

Esta semana é un pouco diferente xa que por fin podemos dar un paseiño ao 
día. Tede coidado e facerlle caso aos vosos pais e nais. 

Ademais das actividades de lectoescritura e matemáticas desta semana 
póñovos unha ligazón para facer outro tipo de actividade que seguro que os 
rapaces e rapazas pasarano bomba. É como se fai a pasta de sal coa que 
poderán modelar e pasar un bo rato. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pd1Wzqh4zag 

Coma sempre, espero as vosas fotos ou videos que irei colgando no blog e 
empezaremos tamén a colgar na web do colexo. 

O mércores 29 de abril faremos a próxima videoconferencia pero esta vez a 
faremos pola tarde, sobre as 6 da tarde e a ver se así podemos ser máis xa 
que igual algúns pais ou nais tedes teletraballo. A videoconferencia que 
tivemos o xoves creo que foi moi gratificante tanto para os rapaces e rapazas 
coma para min.  E por iso cambiamos o horario para ver se algún máis pode 
conectarse. O que teña algún problema xa sabe que pode escribirme ao correo 
5anosquinones@gmail.com e con moito gusto intentarei arranxar eses 
problemas. 

Xa queda menos para que poidamos vernos de novo. Moita forza e ánimo. 

Un gran abrazo virtual. 

Profe Jose 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Pd1Wzqh4zag
mailto:5anosquinones@gmail.com


Propostas de actividades de inglés para as tres clases: 

Boas familias! 

Aquí estamos de volta unha semana máis para que traballedes con vosos 

peques en inglés! 

Primeiro de todo, rutinas!Xasabedes como son e cantas son! Let’sgo! 😊😊 

Despois das rutinas imosfacer un pouco de exercicio coa canción de head, 

shoulders, knees and toes. 

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg 

Seguimos cunhaactividade chamada “Howold are you?/Cantos anos tes?” 

(Vos recordo que tedes os subtítulos na parte inferior dereita para entender ben 

o vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=o75oVf8JDeQ 

Tentade representar este diálogo (comezadesempre vos para que entendan o 

exemplo). 

-Howold are you? 

-I´mthree/four/fiveyearsold 

-Mysisteris (idade)/ mybrotheris (idade)/ mymumis (idade)/ my dad is (idade). 

Poderemos utilizar fotografías para falar da idade das persoasou podemos 

presentarnos cada membro da familia: 

-Hello! Mynameis (nome), I’m (idade) yearsold, howold are you?(e cada un vai 

contestando). 

Ao largo do días podedessaludarvosdicindo: hello! Mynameis 

Laura,whatisyourname?! 

Podedes utilizar este tipo de identificadores e escribir o vosonome e 

poñelonaroupa e así xogar con iso. Podedesfacer un Role-playing (xogo de 

rol). Utilizade a vosaimaxinación, facede como que non vos coñecedes e 

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=o75oVf8JDeQ


estadesnun parque ou que sodestraballadoresdunha empresa e tedes os 

identificadores!ou mesmo, podedes ser policías que levan a súa “placa 

identificativa”, o que queirades e o que máislles motive os vososnenos/as! 

 

 

 

 

 

A continuación vos deixounha ficha. Xuntoscontade cos dedos os números en 

inglés e despoiscontade al velas seguindo o mesmo procedemento. E unimos 

neno/a co pastel(podedesfacelona pantalla guiando o dedo do neno/a do 

debuxoao número) 

Contamos antes os números: https://www.youtube.com/watch?v=ea5-SIe5l7M 

Esta é máispausadiña: https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw 

https://www.youtube.com/watch?v=ea5-SIe5l7M
https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw


 

 

 


