
 

 
  

 

SEMANA 
25 – 31 
MAIO 

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

 



 
 

• CADERNOS INTERACTIVOS 

Para acceder a estes materiais, seguide estas indicacións:  

 Facer un rexistro para o alumnado na 
páxinawww.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 e o primeiro é un 
cero e no medio tamén) 
 

• VOGAIS 

Esta semana imos traballar con todas as vogais.  

https://www.youtube.com/watch?v=fh5BCqjxLqM 

https://www.youtube.com/watch?v=EGCfGVe8iN0 

https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag&t=27s 

No seguinte enlace encontraredes algunhas fichas para traballar a grafía 
das vogais en maiúscula. 

https://drive.google.com/file/d/1r6CrqYiE8Ka42IV_CG2zz5VsuL7bpTze/v
iew?usp=sharing 

 

• FIGURAS XEOMÉTRICAS 

Xogo de costura de figuras xeométricas 

Unha actividade ideal de motricidade fina 
para recoñecer figuras xeométricas é un 
xogo básico de costura. Crea distintas 
formas e perfora polos lados, para poder 
pasar un cordón polos buracos. 

 

Propostas de actividades para a clase de 3 anos 
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• PLÁSTICA 

Pintando con bastoncillos 

Unha sinxela técnica plástica coa que os peques disfrutan moito, é o 
uso dos bastoncillos de algodón para pintar. 
Se queremos que sea unha actividade libre, simplemente debemos 
darles unha folla de papel e deixar que expresen de maneira creativa a 
súa parte artística, deixando que pinten onde queiran, que elixan as 
cores, etc. 
Se é unha actividade dirixida, cun debuxo como modelo, o primeiro 
que debemos facer é pedirlles que bordeen o contorno do debuxo e, a 
partir de ahí, podemos pedirlles que o punteen por dentro de cores. 
 

 
 
 

• INTELIXENCIA EMOCIONAL 
 
A continuación deixovos un par de cortometraxes animados perfectos 
para que os máis pequenos reforcen as súas habilidades emocionais e 
tomen conciencia dos seus sentimentos e os dos demáis. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JVJ2K1JNiJI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZQGuVKHtrxc 
 
 
 
Animádevos a enviar algunha foto do ben que traballades e xogades,ao 
correo 3anosquinones@gmail.com para colgar despois no blog dos 
leonciños. 
Esta semana contactaremos de novo por videoconferencia. Será o 
mércores 27 de maioás 12:00h. Vémonos!! 
 
Moito ánimo e saúdos!!! 
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Ola a todos! Pouco a pouco imos avanzando e o traballo que estades a realizar é 
evidente no desenvolvemento das capacidades dos vosos pequenos. Aquí vos traio 
novas propostas para ir facendo ao longo desta semana. 

 CADERNOS INTERACTIVOS: 

É importante que accedades aos contidos destes cadernos, xa que neste documento 
só están recollidas aquelas actividades manuais de escribir e de creatividade, e o resto 
están xa en formato de caderno dixital. 

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: Esta é a terceira semana do caderno, polo que xa hai cargadas bastantes 
fichas. Se empezades con el non vos asustedes, que as actividades do caderno son 
para ir facendo aos poucos, non se trata de agobiarse. Ao alumnado encántanlles 
porque ao rematalas saben como o fixeron de ben cunha estrela. 

 LECTOESCRITURA:  

Bingo do abecedario: Para seguir aprendendo o abecedario, esta semana 
propóñovos este divertido xogo en familia. Na seguinte ligazón tedes as tarxetas dun 
bingo do abecedario, que podedes imprimir.  

https://drive.google.com/open?id=1Z0X8WjwIWxrB0PP1YQxxwFD50AzEh8j0 

Modo de xogo: Cada xogador ten unha tarxeta. Dunha bolsiña ou recipiente vanse 
sacando as letras do abecedario ao azar(podedes facer boliñas de papel aluminio e 
pegarlles as letras, escribilas en anacos de papel ou empregar tapóns para facer as 
bolas do bingo coas letras). Cada vez que saia unha que está na nosa tarxeta 
poñemos unha ficha ou tapón enriba dela para tapala. Gaña o xogador que antes 
tache todas as letras, que é quen canta Bingo!. 

Libro abecedario divertido: Esta semana seguimos ampliando o noso propio libro 
abecedario divertido. Unha vez feitas as primeiras letras (A,B,C,D,E), é a quenda das 
seguintes (F,G,H,I). Lembrade que só tedes que transformar cada letra, decorando e 

Propostas de actividades para a clase de 4 anos 
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debuxando, en algo que empece por esa letra. Aquí déixovos exemplos: (F)fogo, 
(G)gato, horta, indio Pero vos podedes transformalas libremente! Coa vosa 
creatividade quedarán estupendas!  

 

 

 

 

 

Podedes debuxar a letra dobre en grande nunha folla, ou imprimir o arquivo do 
seguinte enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1S5IsgOtGG9LZcOQzKhY91HHVACVMM_F2 

 GRAFOMOTRICIDADE E PLÁSTICA:  

Coello de grafismo creativo: Como xa sabedes facer moi ben 
as raias verticais e diagonais, vos propoño facer un coello de 
primavera todo con raias en diferentes direccións. Tan só tedes 
que facer liñas curtas en cada unha das partes en que está 
dividida a cara do coello. Vos deixo unha imaxe do modelo.  

Podedes copiar ou imprimir o coello a partir do seguinte 
documento: 

https://drive.google.com/open?id=1rW-
4Z7PSeziyzmE_Kq23ug6kdpCtPk2X 

Estampacións florais: Para facer o fondo de primavera para o noso coello, faremos 
estampacións de flores empregando diferentes materiais (adaptade o que teñades por 
casa). Se non tedes pintura líquida para estampar podedes debuxar as flores e darlles 
cor, facelas con anacos de papel…aquí vos poño exemplos de cómo facer: 
(estampando con garfos, corcho ou bastoncillos) 

 

 

 

 

 

 

Podedes facer o estampado e despois recortar e pegar o coelliño ou ao revés. 

E como o prometido é débeda, aquí tedes os debuxos para colorear de volvoreta e 
dinosauros que me pediches na videoconferencia.  

https://drive.google.com/open?id=1b6klYuFOkA0ZFpTgRdDRMr_qB2dmr-2e 
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 CONTACONTOS E MÚSICA:  

Esta semana imos repasar o vocabulario das profesións, esta vez galego, a partir dun 
personaxe un pouco despistado: “Paco papán”.  
 
Aquí podedes ver o conto “Paco Papán”: 
https://www.youtube.com/watch?v=X8Bl9HY55sk co que aprenderemos ademais das 
profesións, vocabulario dos días da semana en galego. No caderno dixital de 
liveworksheets tedes actividades específicas sobre o conto. 
 
E se vos gustou o conto, veredes que chula esta canción para cantar: 
https://www.youtube.com/watch?v=EX4_qH64g8Y 
A ver se a aprendemos para cantala xuntos na videoconferencia. 

 EXPERIMENTAMOS COA NATUREZA:  

Aproveitando a plenitude da primavera vos propoño experimentar cun 
tubérculo: a pataca. Imos facer que lle medren raíces e follas. 

É importante explicarlles aos peques que a pataca está baixo terra e 
nós non vemos máis que os talos e as flores, pero imos cultivala nun 
bote para que poidan observar tamén as raíces, parte fundamental 
dos vexetais. 

Materiais:  
Unha pataca 
Un frasco 
Auga 
Escarvadentes 

Procedemento: Encher o frasco de auga ata os 
3/4. Meter a pataca no frasco de tal forma que 
quede como un dedo por dentro do nivel de auga. 
Picar os escarvadentes, 5 ó 6 segundo a pataca, 
ao redor da pataca para suxeitala ao frasco. 
Esperar uns días e ir engadindo auga segundo 
vaise consumindo. Observar todos os días. Ao 
cabo dunhas catro semanas estará máis ou menos 
como a da imaxe. 

 

 CONCEPTOS MATEMÁTICOS:  

Nestes enlaces tedes fichas para repasar as sumas e os números. 

Sumas:https://drive.google.com/open?id=1gE_HZ05g3xYwm8KnA9jKun6MlkbQBBq4 

Números: É un caderno cos números do 1 ao 10 para ir facendo aos poucos nas 
próximas semanas. 

https://drive.google.com/open?id=1g07iLnt349zQZ6MujC82czsAd7dMteCi 

 

NOTA: Esta semana contactaremos de novo por videoconferencia para xogar un rato 
xuntos. Será o xoves día 28 de maio ás 12 h. Agárdovos! Por favor, se podedes, 
enviade algunha foto do ben que traballades e xogades a 4anosquinones@gmail.com. 
¡Feliz semana a todos! 
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Bos días familias 

 

Esta semana vouvos propoñer algunhas actividades que me pasou Ana, a profe de 
prácticas. Ela segue a facer as prácticas “ficticias”. Sería xenial que fagades algunha 
das actividades e facer fotos con elas para que teña para o traballo que ten que 
presentar dentro dunhas semanas. De parte dela moitísimas grazas. 

1. Pintar sombras dos vosos bonecos. 
http://www.haztepequeno.es/pintar-sombras-peques/ 

2. Facer neve artificial para xogar 
http://www.tierraenlasmanos.com/como-hacer-nieve-artificial-para-jugar-en-
casa/ 
Nesta mesma web hai moitas actividades que pódense levar a cabo como 
facer pompas de xabón coas máns, como crear o arco da vella coa luz do sol e 
moitas máis ideas orixinais. 

 
Na derradeira videoconferencia xa quedamos en que a partir de agora van ser os 
venres ás 12h 

Unha aperta grande de parte do profe Jose e tamén de parte de Ana. 

  

Propostas de actividades para a clase de 5 anos 
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Ola familias! 

Chegamosoutra semana máis con actividades para facer cos máispequenos en 

English. 

1. Rutinas (cantar canción “Hello”…) 

2. Días da semana 

3. Qué tempo fai? 

4. Cores 

5. Nos presentamos e presentamos a alguénmáis da familia(I am, she/he 

is…) 

 Esta semana chega cargada do noso amigo “caterpillar”. O noso 
amigo caterpillarsaenunconto que xacoñecen os nenos e nenas de 
3 aniños. 
 

Aquí deixovos o conto en youtube (activade os subtítulos en inglés!) 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 

 

Se as familias non o coñecenpodedesmíralo aquí (por favor, non ensinedes 
este vídeo os peques, este en español é só para que as familias saibano que 

di o conto en inglés): 

https://www.youtube.com/watch?v=FGHYHJv8jH4 

 

Unha vez finalizada a visualización repasamos as palabras que aparecen e que 

son importantes: 

Vocabulario: Sun, caterpillar, egg, leaf, sunday, hungry, look, food, monday, 

apple, thuesday, two, pears, Wednesday, plants, four, strawberrys, oranges, 

piece, chocolate, cake, cheese, lollipop, sausage, watermelon, night, day, big, 

fat, small, house, two, weeks, beautiful, butterfly 

 

Propostas de actividades de inglés para as tres clases 
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Aquídeixovosunha canción. Está canción é do noso amigo caterpillar! 

 

Anímovos a que vos aprendades o estribillo: 

https://www.youtube.com/watch?v=_tUBBh4QzTU 

Para finalizar, faremosunha manualidad relacionada conosonovo amigo: 

*A primera foto é unhaactividademoi interesante, xa que os nenos/as poderán 

repasar o vocabulario da comida. 

Estas son algunhascancións para repasar a comida: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc 
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