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PROPOSTAS DE ACTIVIDADES 
EDUCACIÓN INFANTIL (3, 4 E 5 ANOS) 

 



 

 

En vista de que isto alárgase, parécenos importante reducir o número de fichas 
imprimibles. Polo que, a profe Elena atopou unha maneira de que os nenos e 
nenas poidan facer algunhas actividades no ordenador e, ademais, poidan 
enviarnos as súas respostas para, deste xeito, proporcionarlles material máis 
cercano ás súas necesidades. Para isto e necesario que:   

• Fagades un rexistro para o alumnado na páxina web 
www.liveworksheets.com. O único que precisan  ter é un correo 
electrónico.   

• Unha vez feito isto utilizade os seguintes códigos (todo en minúsculas): 

o Clase de 3 anos:  0c2fy0rnpu 

o Clase de 4 anos: mzza0vetbe 

o Clase de 5 anos:  c8viknrl78 

Desta forma  o alumnado terá acceso, despois de que nós o aceptemos 
(non inmediatamente) a uns cadernos dixitais personalizados. 

• É aí onde iremos metendo fichas interactivas, algunhas da nosa 
creación.  Deste xeito non precisaremos imprimir máis fichas, excepto 
aquelas que sexan de escribir. 

• Pero se alguén prefire que llas mandemos para imprimir que nolo diga 
por correo e enviámosllas.   

• Unha vez realizadas as fichas nos cadernos interactivos, poderán 
mandar por correo os resultados (a mesma páxina web xa nos da dita 
opción ao rematalas). Deste xeito, poderemos proporcionarlle ao 
alumnado o feedback necesario. 

• Haberá fichas con varios intentos e cas respostas dispoñibles, e fichas 
cun só intento destinadas a controlar a evolución do alumnado para 
poder proporcionarlle material individualizado se o precisa. 

• As fichas desta plataforma terán funcións con sons  que só funcionan se 
os buscador utilizado é Chrome ou Safari. 

Dado que van a ter que empezar a escribir co teclado para poder traballar 
nestas fichas e mandarnos as respostas, deixámosvos tamén aquí un xogo 
online para familiarizarse co uso do teclado  

https://www.cokitos.com/aprender-letras-del-teclado/play/ 

ACTIVIDADES ONLINE PARA AS TRES CLASES 

 

https://www.cokitos.com/aprender-letras-del-teclado/play/


 

 

 

Prezadas familias,  

Como cada ano no colexio celebramos o Día da Familia (15 de maio) e este 
ano con máis razón queremos seguir facéndoo. 

Para celebrar o Día da Familia, o equipo de Educación Infantil, vos deixamos 
estas dúas propostas para facer desta vez en familia, que esperamos vos 
gusten: 

- ÁRBORE FAMILIAR COAS MANS DA NOSA FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ÁRBORE XENEALÓXICA 
 
 

  

DÍA DA FAMILIA: Proposta de actividade para as tres clases 

 



 

 

• GRAFOMOTRICIDADE 
 
Para seguir traballando a grafomotricidade, continuade facendo o 
cuadernillo de fichas con diferentes trazos que mandei a semana 
pasada. 
 
https://drive.google.com/open?id=1LsuDK0LeAEYJNV2a6Qtv2XczY3kpr
VBn 
 

• DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
 
Esta semana imos traballar a discriminación auditiva e o vocabulario dos 
nenos, cunha serie de enlaces nos que podedes escoitar e xogar a 
identificar sons de animais, transportes, sons do corpo, obxectos da 
casa, natureza e instrumentos musicais.  
Sons dos animais: 
https://www.youtube.com/watch?v=YxOrQM2lM-0&feature=youtu.be 
Sons dos transportes: 
https://www.youtube.com/watch?v=k9D_-KgeSv8&feature=youtu.be 
Sons do corpo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ktp0bPjDrxg&feature=youtu.be 
Sons de obxectos da casa: 
https://www.youtube.com/watch?v=xGuyWxpZocM&feature=share&list=
ULxGuyWxpZocM 
Sons da natureza: 
https://www.youtube.com/watch?v=noQTk4mOmIQ&feature=share&list=
ULnoQTk4mOmIQ 
Sons dos instrumentos musicais: 
https://www.youtube.com/watch?v=boCQpqAkuRs&feature=youtu.be 

 

• PLÁSTICA 
 
 
Elaborar instrumentos sinxelos a partir de material de reciclaxe: Por 
exemplo, con un par de botellines de yogur e unhas sementes podemos 
facer unhas maracas estupendas. Cunha caixa e unhas cordas, unha 
guitarra. Con rotuladores vellos e cinta ahesiva unha flauta ou unhas 
castañuelas con cartón e chapas ou tapas de botellas. Hai mil ideas por 
internet e os nenos ademáis de obter o instrumento en sí, pasarán un bo 
rato elaborándolo. 
 

Propostas de actividades para a clase de 3 anos 
 

https://drive.google.com/open?id=1LsuDK0LeAEYJNV2a6Qtv2XczY3kprVBn
https://drive.google.com/open?id=1LsuDK0LeAEYJNV2a6Qtv2XczY3kprVBn
https://www.youtube.com/watch?v=YxOrQM2lM-0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k9D_-KgeSv8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ktp0bPjDrxg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xGuyWxpZocM&feature=share&list=ULxGuyWxpZocM
https://www.youtube.com/watch?v=xGuyWxpZocM&feature=share&list=ULxGuyWxpZocM
https://www.youtube.com/watch?v=noQTk4mOmIQ&feature=share&list=ULnoQTk4mOmIQ
https://www.youtube.com/watch?v=noQTk4mOmIQ&feature=share&list=ULnoQTk4mOmIQ
https://www.youtube.com/watch?v=boCQpqAkuRs&feature=youtu.be


 
 
 

• ACTIVIDADES ONLINE 
 
Na introdución xa vós explica como podedes acceder a estas 
actividades en www.liveworksheets.com. Desta maneira os nenos 
poderán traballar contidos das distintas áreas de aprendizaxe, pero 
sempre como un complemento ás actividades manipulativas-vivenciais, 
á grafomotricidade…(actividades especialmente importantes nestas 
idades) 
Cada semana irei engadindo máis actividades de matemáticas, 
lectoescritura, conceptos básicos, etc. 
 
 
 
 
 
Animádevos a enviarme fotos ou vídeos do que ides facendo ao correo: 
3anosquinones@gmail.com para compartilas no blog “Os leonciños” e 
na páxina web do cole. 
Esta semana teremos outra videoconferencia, xa vos avisarei do día e 
hora para ver si podemos estar máis nenos. 
 
 
Grazas e unha aperta enorme a todos!!! 

  

http://www.liveworksheets.com/
mailto:3anosquinones@gmail.com


 

 

 Vocabulario 

Esta semana repasaremos e ampliaremos o vocabulario relacionado coas 
profesións. Vos propoño un vídeo no que, mediante imaxes, temos que 
adiviñar de quén se trata coas pistas que nos dan. 

Vocabulario profesións: https://youtu.be/L4QQJEmDHcE 

Podedes aproveitar para facer un debuxo do que vos gustaría ser de maior! E 
logo na videoconferencia me contades e mo ensinades. 

 Lectoescritura 

Esta semana, para ler un pouquiño, vos propoño outras tarxetas con imaxes e 
o nome, pero desta vez con froitas, xa que estámonos achegando a unha 
época do ano con moita variedade de froita. Aquí vos deixo o enlace:  

Leo lo que veo: http://www.leoloqueveo.org/frutas.htm 

Despois de ver as imaxes e ler o nome, para practicar a escritura propóñovos 
unha actividade a escoller: 

• Escribir a lista das túas froitas favoritas, poñéndoas por orde 
(empregando 1º, 2º, 3º…), empezando pola froita que máis vos 
gusta… ou: 

• Facer a lista da compra cos nomes das froitas. (podedes aproveitar e 
coller algún catálogo do supermercado e recortar froitas e pegalas 
nun papel para poñer ao lado o seu nome) 

E para entrenar a conciencia dos sons que xa coñecemos, no seguinte 
enlace atoparedes unhas fichas para rodear as imaxes que empezan por A, E, 
I, O e U. Non fai falta que imprimades todas. Podedes empregar a mesma e 
asignar unha cor a cada vogal. 

Rodea a palabra que empeza por…: 
https://drive.google.com/file/d/18ZcRxv8aDvfI3NXSb7_zjT17Y2Sez1JK/view?us
p=sharing 

 Numeración: 

Esta semana imos ao museo. Vos propoño unha ficha na que precisamos unha 
entrada diferente segundo a idade. Estade atentos a ver cantas entradas 
precisa cada grupo! 

Propostas de actividades para a clase de 4 anos 
 

https://youtu.be/L4QQJEmDHcE
http://www.leoloqueveo.org/frutas.htm
https://drive.google.com/file/d/18ZcRxv8aDvfI3NXSb7_zjT17Y2Sez1JK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ZcRxv8aDvfI3NXSb7_zjT17Y2Sez1JK/view?usp=sharing


Matemáticas no museo: 
https://drive.google.com/file/d/1X4UB0MES_z3sip12NJHhW5YJ1j0OpBvB/view
?usp=sharing 

Numero anterior e posterior: Para ir interiorizando a 
orde dos números, vos propoño facer este xogo feito 
con cartón e tapóns dos que van quedando por casa. 
Tan só tedes que numerar os tapóns e facer anacos de 
cartón cun número no medio. E logo a xogar! Coloca 
os números que van antes e despois do número de 
referencia. 

Tamén podedes facelo sen tapóns só con números en círculos.  

 Experimento coa cor 

Esta semana vos propoño xogar de novo coa cor, desta vez cun experimento 
con cor, auga e papel de cociña. Con el podedes xogar a ser magos e magas. 
Espero que vos guste!  

Experimento arcoíris de cor: https://pin.it/1vZ0KQp 

 Contacontos e plástica 

Na videoconferencia doutro día contamos entre todos o conto “Os tres 
porquiños”, e para seguir traballando con el vos deixo varias propostas. 
Primeiro repásalo mirando o vídeo do seguinte enlace. 

Conto: https://youtu.be/ViRUaVU9Fzc 

Despois colorear os personaxes e recortar os circuliños para meter os dediños 
(así as tranformamos en marionetas de dedos que camiñan). 

 E por último xogar a contar o conto coas vosas propias marionetas. Ah!, e non 
esquezades soprar respirando moito polo nariz como fai o lobo. 

Neste enlace tedes as marionetas: 
https://drive.google.com/file/d/1TmrdMg9ordCJWTja_WZPS66htRjBfQjr/view?u
sp=sharing 

 

NOTA: Esta semana contactaremos de novo por videoconferencia e entre 
outras cousas faremos xogos con chuches. Xa veredes qué ven o pasamos! 
Será o xoves día 14 de maio ás 12 h. Estou desexando vervos de novo! 

Mentres espero as vosas fotos! Moito ánimo e moitos bicos a todos! 

https://drive.google.com/file/d/1X4UB0MES_z3sip12NJHhW5YJ1j0OpBvB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X4UB0MES_z3sip12NJHhW5YJ1j0OpBvB/view?usp=sharing
https://pin.it/1vZ0KQp
https://youtu.be/ViRUaVU9Fzc
https://drive.google.com/file/d/1TmrdMg9ordCJWTja_WZPS66htRjBfQjr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmrdMg9ordCJWTja_WZPS66htRjBfQjr/view?usp=sharing


 

 

 

Outra semana máis colgamos na web do colexio a proposta de actividades 
para que os rapaces e rapazas sigan a practicar na casa. 

Ademais das fichas, esta semana, propóñovos outra actividade para facer coa 
axuda das familia. Na ligazón teredes un vídeo  coa receita para facer varios 
tipos de xeados. A ver se así empezamos a chamar o calorciño e deixamos un 
pouco a chuvia. Está da vosa man pero non fai falla que fagades todos jaja. Se 
non recordo mal, agás o de plátano, son bastante “potentes” pero como xa 
podemos ir a andar…   

https://www.youtube.com/watch?v=gwv66U_u46c 

Moito ánimo e abrazos para os meus nenos e nenas. 

Un saúdo 

Profe Jose 

 

 

 

  

Propostas de actividades para a clase de 5 anos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gwv66U_u46c


 

Ola familias! 

Esta semana comezaremos coma sempre coas rutinas, nos vos olvidedes de 

facer toda a rutina! 

Dentro da rutina dos bos días faremos esta ficha na que despois de traballar 

nela cos números e cores teredes que falar cos peques e identificar o que hai 

no debuxo. Farémolo da seguinte maneira: 

• ThisistheSUN 

• Thisis a BIRD 

• Thisis a TREE 

• Thisis a SNAIL 

• Look at the FLOWERS 

 

Propostas de actividades de inglés para as tres  clases 



 

 

 

Esta semana traballaremos con este 

conto: 

Goldilocks and thetreebears! 

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

KndSVsY5HWM 

Esta é unha ficha relacionada co 

conto: 

 

 

(Nos vos olvidedes de por os subtítulos no vídeo) 

Dividide o vídeo en dúas partes para que os peques non se cansen. 

Deixade que os peques falen do que pensan que trata a historia e senón saben 

guiade as suasrespostas. 

(Aquí podedes encontrar o hilo do que trata o conto 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/cuentos/cuentos-infantiles/cuento-

ricitos-de-oro.html ) 

• Na ficha do conto teredes que sinalar con eles e dicir: 

 

• Thisis a … 

 

(small/médium/big ) 
 

(bowl/chair/bed) 

https://www.youtube.com/watch?v=KndSVsY5HWM
https://www.youtube.com/watch?v=KndSVsY5HWM
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/cuentos/cuentos-infantiles/cuento-ricitos-de-oro.html
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/cuentos/cuentos-infantiles/cuento-ricitos-de-oro.html


Agora teredes que imprimir a seguinte imaxen e pegar os nomes cos coas 

cores correspondentes en inglés: 

 

 

 

 

  


