
 

 

  

SEMANA 18 – 24 MAIO 

 

Propostas de 
actividades  

Educación Infantil 
3, 4 e 5 anos 

 



 
 

• CADERNOS INTERACTIVOS 

Para acceder a estes materiais, seguide estas indicacións: 

- Facer un rexistro para o alumnado na páxina 
www.liveworksheets.com . O único que necesitarán ter é un correo 
electrónico. 

- Unha vez feito isto, e utilizando o código que vos proporciono a 
continuación, teredes acceso a dous cadernos dixitais (matemáticas 
e lectoescritura), despois de aceptar eu a vosa solicitude (non 
inmediatamente). É aí onde eu irei metendo fichas novas cada 
semana. 

- Unha vez realizadas as fichas, poderán mandar por correo os 
resultados (a mesma páxina web xa nos da a opción de envialas no 
botón de “Terminado”> Enviar resultados a mi profesor).  
 
Código: 0c2fy0rnpu(todo en minúsculas) 

 

• LETRAS 
 
- Vogal U 

 Esta semana toca a vogal U, que é a que nos queda! 

https://www.youtube.com/watch?v=EiERKl8PYE8 

https://www.youtube.com/watch?v=xo9U7xHP8-w 

https://www.youtube.com/watch?v=1sUJ1EUCcDc 

https://www.youtube.com/watch?v=SOQkzb0uZYI 

 

- Abecedario para colorear 

A continuación tedes dous enlaces onde encontraredes dous modelos 
das letras do abecedario en maiúscula, para colorear ou decorar como 
máis vos guste. Podedes descargar e imprimir as letras que queirades. 
Por exemplo, as vogais ou cada un a inicial do seu nome… 

https://www.imageneseducativas.com/abecedario-colorear-listo-
descargar-e-imprimir-zig-zag/ 
https://www.imageneseducativas.com/abecedario-colorear-listo-
descargar-e-imprimir/ 
 
 

Propostas de actividades para a clase de 3 anos 
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NÚMEROS 

 
Fichas dos números 1,2 e 3 
https://drive.google.com/file/d/1uL1X-26rOD-
5fwhzkwKmioveuRTm6_pi/view?usp=sharing 
 
 

•  FLORES DE PRIMAVERA 
 
Como estamos no mes das flores, propóñovos facer unha flor xigante, 
utilizando un prato de papel ou cartón e papel de seda de cores.Primeiro 
recortade o prato coa forma de flor que queirades e despois o neno irá 
pegando anacos de papel engurrado ata cubrir toda a flor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Esta semana contactaremos de novo por videoconferencia. Será o 
mércores 20 de maio ás 12:00h. Espero vervos a todos!! 
 
 
MOITO ÁNIMO E MOITOS BICOS!! 
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Ola a todos! Que tal a fin de semana? Xa sei polas videoconferencias que 
afortunadamente estades todos ben, e espero que o pasarades xenial estes 
días. Aquí vos traio novas propostas para ir facendo ao longo desta semana. 

 Cadernos interactivos: 

Esta semana combinaremos actividades a través do caderno interactivo, 
con actividades manuais de escribir e de creatividade. 

Para acceder ao contido dos cadernos interactivos tedes que: 

1. Entrar en www.liveworksheets.com 

2. Rexistrarvos no apartado “acceso alumnos”. O código da clase é 
mzza0vetbe (todo minúsculas – o do medio é un cero) 

3. Unha vez acepte a vosa petición e vos asigne o caderno, teredes 
acceso directo ao caderno.  

No seguinte enlace tedes unha guía paso a paso.  

https://drive.google.com/open?id=1QIPJ6lTSUL3gCr1Yi6eSY74hXrbaBsmI 

Se tedes dúbidas, por favor, contactade comigo a través do correo 
4anosquinones@gmail.com 

Importante: As actividades do caderno son para ir facendo aos poucos, non 
se trata de agobiarse. Poño unhas cantas para toda a semana, e como son 
autocorrexibles, podo ir adaptándoas ao ritmo do alumnado de forma 
personalizada. Así que se alguén quere traballar máis pode sen problema.  

 Asamblea interactiva:  

Como fai moito que non estamos na clase, aquí vos deixo un enlace de 
Livewoorksheets para que vexades cómo son as fichas e aproveitedes para 
rexistrarvos para traballar sen ter que imprimir (cun caderno personalizado con 
fichas deseñadas para vos). Nesta ocasión a ficha é xenérica dunha asamblea 
que ten o proceso que seguimos na clase, así repasamos un pouco. 
 
Asamblea interactiva: https://es.liveworksheets.com/eu339224nz 

 Lectoescritura:  

Esta semana imos repasar o abecedario dunha forma divertida.  
• Primeiro cunha canción. A ver cal vos gusta máis::  

Propostas de actividades para a clase de 4 anos 
 

http://www.liveworksheets.com/
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O abecedario con Peppa pig: https://www.youtube.com/watch?v=CSlsxGphfHg 

O abecedario con Cleo: https://www.youtube.com/watch?v=ZRj5uPoS32g 

• Despois repasando co dedo cada letra do abecedario dos animais que 
tedes na seguinte ligazón. Así os animais preséntannos a súa letra 
inicial: 
https://drive.google.com/open?id=1f7C6kCZ03TmDag0j8yjUh6h9zq-
whG4v 

• E por último, comezamos a elaborar o noso propio libro abecedario 
divertido. Só tedes que debuxar a letra dobre en grande nunha folla, e 
transformala, decorando e debuxando, en algo que empece por esa 
letra. Aquí déixovos exemplos das 5 primeiras: árbore, bruxa, foguete, 
dragón, e estrela. Pero vos podedes transformalas libremente que 
quedarán máis chulas! Imaxinación ao poder! 

 

 

Neste enlace tedes as letras xa listas para imprimir por se vos é máis cómodo. 

https://drive.google.com/open?id=1-
CmJGV4PI0zAzUVNrhHgBOSOdIJ82psj 

 Grafomotricidade:  

Para seguir mellorando de cara á escritura, douvos a elixir dous opcións 
segundo teñades ou non impresora: 

• No seguinte enlace vos deixo uns modelos de trazados de 
grafomotricidade para practicar. 

https://drive.google.com/open?id=1xsH4X55jXLsE-xxoAQwbuZsykvkCJJj5 
• Se tedes impresora aquí vos deixo unhas fichas para facer pouco a 

pouco. 
https://drive.google.com/open?id=1YVeTw7BVL9xK6PkntLFPjz_Q34bT8njF 
 
 Contacontos e plástica:  

Como xa imos avanzando na primavera, vos propoño facer actividades a partir 
dun conto moi divertido: “La pequeña oruga glotona”, no que traballaremos 
diferentes conceptos nos cadernos persoais de liveworksheets. 
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Aquí podedes ver o conto: https://www.youtube.com/watch?v=SjiGJWylfHc 
 
E para mellorar na respiración, aquí vos deixo unha manualidade cunha 
oruguiña coma a do conto, coa que poderedes practicar o sopro cunha palliña. 
(Non esquezades encher os pulmóns coa boca pechada collendo todo o aire 
polo nariz) 
 
Neste enlace vedes cómo se fai paso a 
paso. Podedes pintala e decorala. Espero 
que vos guste. 
https://www.youtube.com/watch?v=masXI2
h3qt0 
 
 Simetrías:  

No seguinte enlace vos deixo material coa primavera como tema central para 
practicar as simetrías. 
https://drive.google.com/open?id=1r3DKI55IkKzeOoDRC5WJLg-yu38OKeBf 
 
 Movemento:  

Para practicar a puntería, animovos a facer este primaveral xoguete elaborado 
con materiais reciclados, e a xogar a encestar. Veredes qué divertido!  
 

Proceso: 
1. Cortar unha botella, reservar e decorar a 

parte da boquilla. (Se non tedes podedes 
empregar un vaso de plástico). 

2. Facer un burato no tapón e introducir unha 
lá ou cordel e tacerlle un nó polo interior para que 
non escape. Enroscar o tapón. 

3. No outro extremo do fío poñer unha 
cápsula de ovo de chocolate, unha boliña de papel de aluminio, un 
pompón, ou o que queirades. E a xogar! 
 
 

NOTA: Esta semana contactaremos de novo por videoconferencia para xogar 
un rato xuntos. Pasarémolo xenial! Será o xoves día 21 de maio ás 12 h. 
Agárdovos! 

Por favor, se podedes enviar algunha foto do ben que traballades e xogades a 
4anosquinones@gmail.com. 

¡Feliz semana a todos! 
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Unha semana máis envíovos a proposta de actividades para que os peques 
segan a practicar tanto a escritura, lectura e axilidade mental coas sumas e 
restas. 

Ademais das actividades que están a continuación, as familias que estean a 
traballar co liveworksheets estar atentas porque todas as semanas 
engadiremos as actividades de dita plataforma. 

Tamén engado unha actividade moi recomendable para os rapaces e rapazas 
xa que ao xogar é coma mellor aprenden. A actividade en concreto é a 
creación dun xeoplano. De primeiras non sei se aos pais e nais os sona pero 
seguro que o recordades cando vexades o que é porque seguro que xogastes 
cando erades rapaces, polo menos eu si o recordo. 

Este aparello é, relativamente, sinxelo de facer e seguro que vai potenciar a 
creatividade dos vosos rapaces e rapazas. Ademais de mellorar os conceptos 
matemáticos como: medir, sumar, coñecemento de polígonos, mellora da 
psicomotricidade fina, coordinación óculo-man,… 

Nesta ligazón explícase como se pode facer o xeoplano: 

http://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/geoplano-aprender-
matematicas-jugando/ 

Oxalá alguén se anime a facelo e o que queira pode enviar as fotos dos 
traballos ao meu correo 5anosquinones@gmail.com e despois os colgarei no 
blog de leonciños. http://leoncinos.blogspot.com/ 

 

Unha aperta forte para os meus heroes e heroínas. E para as familias tamén. 

Profe Jose 

 

  

Propostas de actividades para a clase de 5 anos 
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Hi there! 

Unha semana máis estamos aquí para aprender un pouquiño de Inglés! 

1. Alguén sabe o primeiro que temos que facer? -Moi ben! Coma sempre o primeiro son  

rutinas! 

2. Imos introducir algo máis a rutina, máis vocabulario. Coa pregunta  

“How do you feel today?”/ Cómo te sentes hoxe? 

 
 

Propostas de actividades de inglés para as tres  clases 



 
 

3. Agora é momento para repasar o vocabulario das partes da cara: 

Para iso cantaremos a canción que xa coñecemos de “head, shoulders, knees and 

toes” que encontraremos na seguinte ligazón: 

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg 

Esta imaxe pode axudarvos para repasar as partes da cara. 

 

 
 
No seguinte video explican as partes perfectamente e, ademáis podemos por en xogo 

a nosa memoria. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ma5EMrurTmU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg
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Para finalizar, colledes unha fonte de cristal ou calqueira superficie transparente e 

tamén un rotulador. 

 

A actividade é a seguinte: 

-Colledes a fonte e coas mans 

suxeitades en fronte da cara. 

-Os peques teñen que pintar os ollos, 

o nariz, a boca e poden engadirlle algo 

máis, deixade voar a vosa imaxinación! 

 


