
 

  

Semana 4 – 10 maio 

 
 

Propostas de actividades para 
Educación Infantil 



Propostas de actividades para a clase de 3 anos 
• AS CORES 

 
Esta semana imos repasar as cores. A continuación, podedes ver un 
vídeo que trata todas as cores, por iso resulta un pouco longo. Se é 
demasiado,podedes dividilo en varios días ou tamén tedes a posibilidade 
de buscar o vídeo de cada cor por separado.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DvG8tSP-emo 
 
Ademais, propóñovos dous xogos para seguir traballando coas cores: 
 
- Onde está a cor? 

É un xogo moi sinxelo no que só tes que dicirlle ao neno unha cor ou 
deixar que escolla unha e logo pedirlle que busque un obxecto desa 
cor. Unha variante consiste en colocar ao neno fronte a varios 
obxectos de diferentes cores e pedirlle que colla o obxecto da cor 
que indiques. 
 

- O día da cor… 
Este xogo é moi divertido! Escoller unha cor para cada día e intentar 
que todas ou moitas actividades da xornada estén relacionadas con 
esa cor. Por exemplo, se a cor escollida é o vermello pódese vestir 
cunha prenda vermella, preparar para comer unha ensalada de 
tomates ou uns macarróns á boloñesa… 
 

 
• PSICOMOTRICIDADE FINA 

 
Actividades para estimular o desarrollo da motricidade fina: 
- Enroscar e desenroscar tapas, botes, tuercas… 
- Abrochar e desabrochar botóns.  
- Encaixar e desencaixar pezas. 
- Manipular obxectos pequenos (lentellas, botóns…) 
- Modelar con plastilina bolas, churros… 
- Rasgar e recortar cos dedos. 
- Ensartar pezas ou contas e facer colares. 
 

• GRAFOMOTRICIDADE 
 
No seguinte enlace atoparedes un cuadernillo de fichas de grafo que 
podedes ir facendo pouco a pouco. Non tedes que facelas todas esta 
semana. 
 
https://drive.google.com/file/d/1LsuDK0LeAEYJNV2a6Qtv2XczY3kprVBn
/view?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=DvG8tSP-emo
https://drive.google.com/file/d/1LsuDK0LeAEYJNV2a6Qtv2XczY3kprVBn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LsuDK0LeAEYJNV2a6Qtv2XczY3kprVBn/view?usp=sharing


• VOGAL O 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM 
 
Esta semana imos a traballar a discriminación visual e auditiva da vogal 
“O”, como fixemos coas anteriores vogais( A, E, I). 
 
No seguinte enlace tedes un par de fichas da O: 
 
https://drive.google.com/file/d/1_6o7MDm_XySy0cqKO_8m_HmsRKhSF
YZb/view?usp=sharing 
 
 

• CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Xogos interactivos para a aprendizaxe de conceptos básicos: 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/conceptos-basicos 

 

 

 

Esta semana teremos outra videoconferencia. Xa vos avisarei no 
Abalar do día e da hora e a ver se poden unirse máis nenos. Ademais, 
espero as vosas fotos ou vídeos que irei colgando no blog para 
compartilas con todos. Grazas!! 

 
MOITO ÁNIMO E SAÚDOS!!!!! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM
https://drive.google.com/file/d/1_6o7MDm_XySy0cqKO_8m_HmsRKhSFYZb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6o7MDm_XySy0cqKO_8m_HmsRKhSFYZb/view?usp=sharing
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/conceptos-basicos


Propostas de actividades para a clase de 4 anos: 

 Habilidades básicas: Percepción e orientación espacial 

Para seguir traballando as nosas habilidades, esta semana vos traio varias 
propostas para traballar a percepción e a orientación espacial. 

Xogo de orientación espacial: No seguinte enlace tedes un xogo interactivo 
no que hai que colocar as pezas como no modelo. A ver se vos gusta! 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-
infantil/coloca-dibujos-05 

Tangram caseiro: Ademais, como na clase empregábamos o xogo do tangram 
para facer debuxos e traballar a orientación das pezas, aquí vos deixo unha 
páxina para imprimir un tangram caseiro e uns modelos dos debuxos que 
podedes facer con eles. Veredes qué chulos vos quedan! 

Modelo de tangram: 
https://drive.google.com/file/d/1lRxsyz5Ci26L9c2obME7vB5uVys3AhB7/view?u
sp=sharing 

Debuxos para facer co tangram: 
https://drive.google.com/file/d/1sLhx4o6QF5NP_xyW9ROfliHUAV-
gmYeV/view?usp=sharing 

Recoméndovos pegar as pezas do tangram sobre algún cartón fino (como o da 
caixa de galletas) para que sexa máis resistente, e se podedes fórralo de 
plástico vos durará para xogar moitas veces. 

Tamén podedes traballar esta habilidade con puzzles, que vos encantan! 

 Conceptos matemáticos:  

Círculo e óvalo 

Como un dos obxectos que máis asociamos coa primavera son as flores, aquí 
vos deixo unhas ben bonitas feitas con dous figuras: o círculo e o óvalo. ¿Cal é 
cal? Claro! O circulo e o redondo e o óvalo e coma un círculo esmagado cara 
abaixo!  

Flores con círculos e óvalos para colorear: 
https://drive.google.com/file/d/1jlHqqAzqw5jkSoNZ1PH1_y3Idn27bmTc/view?us
p=sharing 

Sumar 1 

Para repasar os números propóñovos este xogo interactivo no que un ogro vai 
engadindo boliñas no seu laboratorio. Témoslle que dicir cantas ten cada vez 
que pon unha máis. Así repasaremos os números e como sumar ou xuntar. 

https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/labratorio-del-ogro-1 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/coloca-dibujos-05
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/coloca-dibujos-05
https://drive.google.com/file/d/1lRxsyz5Ci26L9c2obME7vB5uVys3AhB7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lRxsyz5Ci26L9c2obME7vB5uVys3AhB7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sLhx4o6QF5NP_xyW9ROfliHUAV-gmYeV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sLhx4o6QF5NP_xyW9ROfliHUAV-gmYeV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jlHqqAzqw5jkSoNZ1PH1_y3Idn27bmTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jlHqqAzqw5jkSoNZ1PH1_y3Idn27bmTc/view?usp=sharing
https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/labratorio-del-ogro-1


 Lectoescritura:  

Xogo veo veo: Para seguir traballando cos sons das letras, especialmente das 
vogais, vos propoño este xogo no que primeiro hai que escoller as maiúsculas, 
logo a letra a traballar (escollede primeiro as vogais). O xogo consiste en 
sinalar qué imaxe contén a letra que estamos a traballar (A, E, I, O, U). Se 
pasades o rato por riba da imaxe escoitades o nome. Co rápidos que sodes 
seguro que as atopades asiña!  

Xogo veo veo interactivo: 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/01_
lengua/03_Recursos/01_t/actividades/lectoescritura/01.htm 

Por suposto tamén podedes xogar ao veo veo tradicional de buscar obxectos 
da casa que empecen polo son que elixades.  

Canción das vogais: Aquí vos deixo unha divertida canción para seguir 
aprendendo máis palabras que empezan por A, E, I, O e U cun moniño ao que 
lle encanta aprender. https://youtu.be/DDg0cHSR1wY 

Escritura: A ratiños practicade a escritura do voso nome, e o das persoas que 
viven convosco, así practicaremos as vogais e despois as clasificaremos 
rodeándoas en cores diferentes. 

 Grafomotricidade e plástica:  

Esta semana practicaremos o trazo con 
papel de cociña. Si! Como escoitades! 
Tamén podemos facer grafo con 
materiais da casa. Só tedes que coller 
rotuladores e ir seguindo as formas do 
papel facendo puntiños de cor coma na 
imaxe. Veredes que cadro máis artístico 
vos queda! 

 

 Movemento:  

Aínda que xa podemos saír de casa a dar un pequeno paseo, aquí vos deixo 
un vídeo con divertidos xogos que podemos facer dentro de casa, para seguir 
movéndonos e liberando toda a enerxía que temos acumulada. Veredes qué 
ben o pasades! 

https://www.pinterest.com/pin/401313016799926526/ 

 

Esta semana volveremos a vernos na videoconferencia para xogar un ratiño 
xuntos. Vos aviso do día e hora. Moito ánimo! Xa vai quedando menos! Bicos!! 
Ana  

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/01_lengua/03_Recursos/01_t/actividades/lectoescritura/01.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/01_lengua/03_Recursos/01_t/actividades/lectoescritura/01.htm
https://youtu.be/DDg0cHSR1wY
https://www.pinterest.com/pin/401313016799926526/


Propostas de actividades para a clase de 5 anos: 
 

Prezadas familias, espero que os atopedes ben. Pouco a pouco ímos 
achegándonos ao momento en que podamos estar xuntos de novo.  Agardo 
que cedo poidamos vernos no colexio. 

Esta semana propóñovos un xogo ao que pode xogar toda a familia, é moi 
sinxelo. É o xogo da Oca pero adaptado con mini-xogos de psicomotricidade.  
O arquivo que vos mando está dividido en dúas follas. Unha é o taboleiro do 
xogo e a outra son as instrucións que debedes levar a cabo en cada casiña. 

 

Unha aperta grande 

Profe Jose 

 

Propostas de actividades de inglés para as tres clases: 

Boas familias! 

Xa estamos de volta outra semana cheos de enerxía para practicar un 

pouquiño o inglés. 

Temos claro que temos que comezar coas rutinas, verdade?.FacedeTOOODA 

a rutina, (que teñan unha rutina é moi importante! 😊😊) 

Cambiaremos a canción de “hello” (esta gústalles moito os nenos e nenas de 

catro anos!) 

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

Despois do “Good morning” podemos incluir o My name is e tamén o how old 
are you? e teremos un pequeno diálogo entre dúas ou máis persoas. 

Primero faremos un “WeatherWatcher” 

https://www.ceiwonderland.es/blog/five-fun-arts-and-crafts-that-can-be-used-to-

teach-english/ 

Podedes facelo coas materiais que queirades e que teñades disponibles, 

unídevos para utilizar a vosa imaxinación!. Este quedará para as seguintes 

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
https://www.ceiwonderland.es/blog/five-fun-arts-and-crafts-that-can-be-used-to-teach-english/
https://www.ceiwonderland.es/blog/five-fun-arts-and-crafts-that-can-be-used-to-teach-english/


semanas para a rutina na parte de: “Howistheweatherliketoday? (Qué tempo fai 

hoxe?). 

Estes son outros modelos de exemplos nos que vos podedes inspirar: 

 

Tamén visitaremos a páxina do British Council coa seguinte dirección: 

Faremos unha actividade máis interactiva co ordeador, no que os nenos/as 

precisarán coma sempre da vosa axuda e apoio. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sounds/clap-clap-clap 

Tedes que facer o mesmo cos marcianiños do vídeo. 

Vos facilitan as letras da canción na mesma páxina se queredes aprendelas. 

Debaixo do vídeo aparece “Game” este é un xogo no que aparecen partes do 

corpo para unir coas palabras, como os nenos/as non saben todavía podedes 

axudarlles a xogar xuntos! 

Se tedes a opción de imprimir sería maravilloso que puiderades ter o xogo co 

impreso das flashcards. Podedes encontralo na mesma páxina onde pon 

“printanactivityforthesong” e xa o descargades en PDF. 

Have a nice week! 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sounds/clap-clap-clap

