
 

 
  

 

SEMANA 15 – 21 
XUÑO 

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

 



 

 

Prezadas familias, 

O próximo venres 19 de xuño remata este curso tan diferente, no que todos 
fixemos o esforzo de afrontalo da mellor maneira posible. Grazas pola vosa 
colaboración,sen vós isto non podría saír adiante. Agora temos a esperanza de 
que en setembro podamos comezar un novo curso escolar coa normalidade 
que necesitamos e sobre todo que precisan os nosos nenos e nenas. 

Esta última semana non vou propoñer novas actividades, posto que tedes os 
libros e os materiais que quedaron sen facer do 2º e 3º trimestre. Podedes 
facelos pouco a pouco e así aproveitar todos eses materiais que xa non 
usaremos o próximo curso. 

Co final de este curso tan inusual e a volta a “nova normalidade” comezamos 
as vacacións de verán. E non podemos olvidar que os períodos vacacionais 
son para descansar e para vivilos dunha forma máis relaxada. A continuación, 
déixovos algunhas recomendacións.  

 

Recomendacións para o verán 

• Deixar que sexan autónomos. Hai que darlles a oportunidade de 
practicar xa que dispoñemos de máis tempo: vestirse, comer sen axuda, 
durmir solos, colaborar nas tarefas domésticas…etc. 
 

• Falar moito con eles. Os nenos teñen un nivel de comprensión moito 
maior do que cremos. E escoitalos. 
 

• Aproveitar calquera situación da vida diaria para “repasar” con eles o 
aprendido este ano: conceptos básicos espaciais e temporais, números, 
letras, formas…Facedeo como un xogo: debuxar, escribir o nome na 
area, na auga, manualidades, pintar pedras e caracolas etc. 
 

• Animalos a poñer o nome nos seus debuxos, eles son grandes artistas e 
deben firmar as súas obras de arte. 
 

• Xogar cos nomes dos compañeiros e os nomes da familia. Seguro que 
moitos senten curiosidade pola palabra escrita en envases, na 
rúa…Aproveitar eses momentos. 
 

• Lerlles contos e contarlles historias. 
 

• Facer puzzles, construcións e xogos sinxelos de mesa. 
 

Propostas de actividades para a clase de 3 anos 
 



• Na medida do posible, que estean en contacto coa natureza. Desfrutar 
co bo tempo da praia, piscina, saídas ao monte…etc. 
 

 
Como vimos facendo todas estas semanas contactaremos por 
videoconferencia o venres 19 ás 12:00h para despedirnos e desexaros un 
feliz verán!! 
As cualificacións finais estarán dispoñibles a través de Abalar o venres 19 
de xuño a partir das 16:00h. 
  
  Unha enorme aperta e moitos bicos!!! 

 

 

 
 

 

  



 

Estimadas familias, aos poucos fomos chegando á recta final do curso, que remata 
este venres día 19 de xuño. E aínda que a situación non nos permita celebrar todo o 
esforzo realizado nunha festa presencial, farémolo de forma virtual. Estades todos 
convidados! Aquí déixovos a invitación para que ninguén falte! 

 INVITACIÓN PARA A FESTA 

Propostas de actividades para a clase de 4 anos 
 



 DECORAMOS O ESPAZO. 

Para preparar a festa imos a facer ao longo da semana 
distintos elementos decorativos para compartir a 
decoración na videoconferencia. 

• Globos de abella.- Para decorar e facer algún 
xogos, imos precisar un globo con forma de abella. 
Tan só precisades un globo amárelo ao que se lle 
pintan as raias negras , os ollos e a boca (como na 
imaxe) e cuns óvalos de papel facemos as ás e 
pagámosllas. Xa vedes que divertidos quedan. 

• Guirnalda de círculos.- Coa axuda dunhas tapas, 
ou de vasos, podemos facer círculos de cores 
(podemos pintar o papel branco ou empregar papeis 
de cores), recortámolos  e unímolos  pegándoos a 
un fío, formando unha guirnalda como o da imaxe. 
Podedes facelos de distintos tamaños e mesturar 
cores, cada quen debe facelo como máis lle guste. 
Veredes qué bonito vos queda. O día da festa 
colgarémolo na parede que teñamos detrás de nos 
na conferencia para que todos os poidamos ver e darlle ambiente de festa á 
videoconferencia. 

 POÑÉMONOS GUAPOS E GUAPAS. 

Para ir a unha festa temos que ir ben elegantes. Así que ese día todos vestidos cunha 
roupa que nos guste moito para saír ben nas fotos, e por suposto todos acompañados 
do voso xoguete favorito, que non pode perder a festa! 

 MATERIAL PARA O PHOTOCALL. 

Como en todas as festas facemos fotos individuais 
e de grupo no photocall, nesta non vai a ser 
menos! Só que cada quen ten que ter o material 
na casa. 
Aquí vos deixo un enlace co que o podedes 
imprimir e montar directamente. 
https://drive.google.com/file/d/0B2zfmiBZfejUaElO
WEgwbVhHMTQ/view?usp=sharing 
Elixide os que máis vos gusten. Cando os teñades 
listos, tedes que pegalos a un cartón fino para que queden ríxidos, e despois, 
poñémoslle pegado un pau ou palliña (o que teñades a man) para suxeitalos. 
Animádevos a facer varios. Pasarémolo pipa! 

 MERENDA 

En toda festa hai cousas para comer, así que ese día imos cociñar xuntos. Preciso 
que teñades a man un molde de facer galletas (redondo ou con ondas), dúas rebandas 
de pan de molde, unas lonchas de queixo, o friame que máis vos guste e aceitunas 
partidas á metade, para crear uns bocadillos divertidos e deliciosos! 

https://drive.google.com/file/d/0B2zfmiBZfejUaElOWEgwbVhHMTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2zfmiBZfejUaElOWEgwbVhHMTQ/view?usp=sharing


 MÚSICA PARA BAILAR 

Na festa a música é imprescindible, así que aquí tedes unas cancións para ir 
ensaiando os bailes: 

• Baile dos animais: https://youtu.be/pgzXRKtg6ik 
• Baile do movemento: https://youtu.be/1I3aMmVjMaY 
• El baile do corpo: https://youtu.be/z6DoPp-LkTA 
• Madre Tierra: https://youtu.be/-mc5aLuvfrM 
• Minions: https://youtu.be/FP0wgVhUC9w 
• Chuchuwa: https://youtu.be/8_RWPLfo8Xg 

 CONCURSO DE TALENTOS 

Cada un de vos sabe facer moitas cousas. Nesta ocasión trátase de que cada quen 
escolla algo que sabe facer xenial para amosarllo ao resto dos compañeiros (por 
exemplo: andar a pata coxa, soprar pompas de xabón, cantar unha canción, manter o 
equilibrio, recitar unha poesía, contar un chiste ou unha adiviña, asubiar…) A ver con 
qué nos sorprendedes! Entre todas as vosas habilidades faremos un divertido 
concurso de talentos para coñecer ao equipo aínda mellor. 

 XOGOS 

Durante a festa imos facer xogos interactivos, pero como quero que sexa unha 
sorpresa, xa vos enviarei por mensaxe de Abalar os poucos materiais que 
precisaremos ter a man para pasar un rato moi divertido. 

E nada máis polo de agora. Esta semana toca gozar cos preparativos da festa, que 
compartiremos cos compañeiros. Mantereivos informados por Abalar.  

Espero vervos a todos na videoconferencia do venres para despedirnos como 
merece este equipo de superheroes, cunha aperta enorme e un montón de bicos, polo 
esforzo que fixestes, por todos os bos momentos compartidos, e por todo o que día a 
día descubro en vos. Vervos crecer é para min un verdadeiro privilexio. GRAZAS. 

 

 

 

 

E por suposto GRAZAS a vos FAMILIAS polo voso traballo e esforzo, pola vosa 
comprensión e paciencia ao longo destes meses, nos que todos nos enfrontamos a 
unha situación descoñecida na que tentamos facer as cousas da mellor maneira. Pero 
sobre todo, grazas pola vosa confianza e agarimo. Unha aperta enorme. Vémonos o 
venres na videoconferencia!!   

https://youtu.be/pgzXRKtg6ik
https://youtu.be/1I3aMmVjMaY
https://youtu.be/z6DoPp-LkTA
https://youtu.be/-mc5aLuvfrM
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://youtu.be/8_RWPLfo8Xg


 

 

 

Bos día familias,  

Xa estamos na última semana de clases e como xa sabedes unha das celebracións que sempre 
facemos para despedilo curso é a graduación. E este ano tamén intentaremos tela o mércores 
17 ás 18:00. 

 Vai ser un acto sinxelo e curto pero, coma sempre, emotivo. Por iso gustaríame que a maioría 
de vos podades estar neste día tan especial.  

Recordade facer o birrete para darlle un toque máis normal ao acto. Tamén gustaríame que 
algún neno ou nena puidera dicir algunhas palabras, sé que é difícil xa que, polo que vimos nas 
videoconferencias, córtanse un pouco. Pero se pode intentar, sería bonito escoitalos un pouco.  

E pouco máis, disfrutade das vacacións e practicade un pouquiño a lectura e a escritura para 
empezar ben o próximo curso.  

Verémonos en setembro e xa sabedes que encántanme as visitas, estarei á espera na clase de 
3 anos. Debémonos unha forte aperta. Moitas grazas familias por estar aí  

Un saúdo  

Profe Jose 

  

  

Propostas de actividades para a clase de 5 anos 
 



 

 

Boas familias! 

Nesta semana na clase de inglés temos preparada unha canción que fala sobre a 

graduación. Os vosos compañeiros e compañeiras de cinco anos estanse a preparar 

para dar un paso moi grande cara a educación Primaria e imos celebralo cantando esta 

canción que se chama: “Let’sgraduate!” 

Aquí tedes o link para acceder a canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=jznP-lZJpsc 

Tamén deixamos aquí unha lista co vocabulario relacionado co día da graduación: 

 

 

 

 

 

 

Propostas de actividades de inglés para as tres  clases 

https://www.youtube.com/watch?v=jznP-lZJpsc


Por último, queremos darvos as grazas por demostrar ser uns nenos e nenas 

marabillosos, preparados para todos os momentos da vida e que afrontan cada día 

como un día único e marabilloso! 

Vémonos moi pronto! Bye bye butterfly! 

Unha aperta! 

 

 

 


