
 

 

  

 

SEMANA 8 – 14 
XUÑO 

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 

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 e o primeiro é un 

cero e o do medio tamén). 

• GRAFOMOTRICIDADE 
 
Para seguir traballando a grafomotricidade, continuade facendo o 
cuadernillo de fichas con diferentes trazos que mandei a semana 
pasada. 
https://drive.google.com/file/d/1nh_rvzVLAGIniSye5J3NxUL7ETAxgan4/v
iew?usp=sharing 

 

• NOME PROPIO 

En semanas anteriores compartín con vós algunhas ideas para traballar 
o nome dos nenos, xa que éste é un dos primeiros aprendizaxes de 
escritura que realizan os nenos a esta idade e ademais é moi motivador 
para eles poder escribir o seu nome. Despois de traballar o seu 
recoñecemento e coñecer as letras que o forman, podemos pasar á 
realización da grafía. 

Unha estratexia que pode desempregar, é crear unha tabla, e escribir o 
nome en maiúscula, de maneira que en cada celda haxa unha letra. A 
tabla terá tantas columnas como letras teña o nome. Primeiro, escribide 
so nome con letras punteadas para que o repase e despois estarán en 
branco para que os nenos intenten reproducir as letras sen axuda. 
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https://drive.google.com/file/d/1nh_rvzVLAGIniSye5J3NxUL7ETAxgan4/view?usp=sharing
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Esta tabla podedes facela no ordenador ou a man. A continuación, tedes 
un exemplo: 

 
 

• NÚMEROS 
 
No seguinte enlace encontraredes unhas fichas para traballar tanto a 
cantidade coma a grafía dos números. 

https://drive.google.com/file/d/184FTIRopGmxeKpe26U6iCC34i0iKHxpT/
view?usp=sharing 

 

• ACTIVIDADE CREATIVA: PINTAMOS COS DEDOS 
 
https://drive.google.com/file/d/1zfISqwPuDuDIMXViip52QYKmUT18Ee4u
/view?usp=sharing 
 

• MANUALIDADES CON CUNCHAS E CARACOLAS DE MAR 
 
Como o verán está cerca e moitos estades disfrutando xa da praia, 
propóñovos unha manualidade moi veraniega. Aproveitade para recoller 
algunas cunchas e caracolas na orilla, os nenos disfrutan un montón 
buscando tesouros mariños. Con elas podemos crear animais moi 
chulos ou calqueira outra cousa que 
se vos ocurra. Algunhas ideas: 
Peixes de cores: Necesitaredes 
cunchas de diferentes tamaños, 
témperas, pinceis, pegamento 
instantáneo (ou pistola de 
pegamento termofusible) e ollos 
móviles. 
Cangrexos: Necesitaredes témpera 
de cor vermella, uns ollos móviles, limpiapipas e pegamento. 
Tamén podedes darlle forma as vosas cunchas con goma eva ou fieltro 
e facer uns divertidos imáns para a neveira ou pizarra magnética. 
 
  
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 por videoconferencia o venres 
12 de xuñoás 12:00h. Unhaaperta grande!!! 

  

https://drive.google.com/file/d/184FTIRopGmxeKpe26U6iCC34i0iKHxpT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/184FTIRopGmxeKpe26U6iCC34i0iKHxpT/view?usp=sharing
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Ola a todos! Seguimos superanimados, e traballando cada día mellor, tal como vexo 
nos cadernos e nas videoconferencias. Os meus parabens a todos! Sodes un 
verdadeiro equipo. Imos chegando ao fin de curso, e aquí tedes as propostas da 
penúltima semana. 

 CADERNOS INTERACTIVOS: 

No seguinte enlace tedes unha guía paso a paso para aqueles que aínda non os 
tedes. https://drive.google.com/open?id=1QIPJ6lTSUL3gCr1Yi6eSY74hXrbaBsmI 

Se tedes dúbidas, por favor, contactade comigo: 4anosquinones@gmail.com 

Importante: Como xa hai cargadas bastantes actividades, se empezades con el non 
vos asustedes, que son para ir facendo aos poucos, non se trata de agoniarse. Ao 
alumnado encántanlles porque ao rematalas saben como o fixeron de ben cunha 
estrela. 

 LECTOESCRITURA:  

Esta semana vos traio un libro de lectura que utilizábamos na clase, para que os 
peques vaian collendo o gusto por ler. É un material moi sinxelo e eficaz. Mediante 
dous protagonistas: o can Popi e a cadela Lili, e grazas a combinación de pictogramas  
e vogais, imos collendo a direccionalidade da lectura e afacéndonos a ler sons que 
coñecemos. Xa veredes qué rápido avanzan!  

Libro de lectura “Popi e Lili”: Para que vaiades lendo un pouco cada día: 
https://www.actiludis.com/2013/03/18/cartilla-de-lectura-popi-y-lili/ (Pinchade na imaxe 
e abride o arquivo .exe para poder ir pasando as páxinas) 

Flores de letras: E como estamos na primavera, na seguinte ligazón 
déixovos unhas flores para montar. No centro de cada flor poñemos 
unha vocal e arredor dela, nos pétalos da flor, os nenos e nenas Terán 
que poñer as imaxes que empezan por esa letra. Espero que vos guste. 
https://drive.google.com/file/d/1q70UNtaQarxocbwx99fm1InbwaFIERTp/view?usp=sha
ring 

 GRAFOMOTRICIDADE:  

Para seguir practicando os diferentes trazos, no seguinte enlace vos deixo unhas 
cantas fichas de grafo para ir facendo aos poucos.  

Fichas de grafomotricidade para imprimir:  

https://drive.google.com/file/d/1ERs6WJGaaQ5-
nR2xlm8PIkjsJ6vmljM9/view?usp=sharing 

 MOTRICIDADE FINA:  

Caracois de legumes: Utilizando cartolina, cola branca e 
varios tipos de legumes que teñades por casa, anímovos a 
facer estes simpáticos caracois pegando na súa cuncha os 
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legumes como máis vos gusten. Seguro que vos queda xenial! 

Aquí vos deixo o modelo para copiar ou imprimir: https://drive.google.com/file/d/1Ipg9-
N8BSobvjnDswMH_bpqekrU9pZ4Y/view?usp=sharing 

Ovos para recortar: Para continuar practicando o recorte, vos 
propoño debuxar en papeis de cores (ou branco para que os pinten) 
diferentes ovos, aos que se lles debuxa un trazado de apertura 
diferente, como na imaxe. A actividade consiste en recortar os ovos 
para abrilos, e logo xogar cos puzzles que resultan, aos que podedes 
engadir números e puntos como na imaxe (para traballar conceptos 
matemáticos), ou vogais en maiúscula e minúscula en cada lado (se 
os peques prefiren repasar lectoescritura). Vos deixo un vídeo para 
que vexades o proceso. 
https://www.facebook.com/watch/?v=2660352197530567 

 LATERALIDADE  

Esta semana imos traballar a diferenciación esquerda (      ) – dereita (      ) 

Ficha lateralidade: 
https://drive.google.com/file/d/1jrA2NHd1gN1zRVVablypf6k0cpUYyoPC/view?usp=sha
ring 

 ALIMENTACIÓN SAUDABLE:  

Series con froita. Esta semana imos a traballar a 
alimentación saudable facendo espetos de froita, que 
ademais de divertidas de facer, están boísimas. Só 
precisades: paus de espetos e anacos de froita 
variada. 

Para montar o espeto imos pinchando anacos de froita seguindo unha serie (por 
exemplo: amorodo, plátano, kiwi, melocotón e repetimos a secuencia) Probade coas 
combinacións que máis vos apeteza! E se son divertidas de elaborar, probade a 
comelas! Unha soa non vos vai chegar do deliciosas que están! 

 CONCEPTOS MATEMÁTICOS:  

Números: Como o verán está cada vez máis preto, esta semana imos a traballar a 
secuencia numérica mediante xogos de auga. Anímovos a construír un barcos veleiros 
con tapóns, e cartolina (poñer un número a cada unha das velas), e colocar os barcos 
nun recipiente con auga. O xogo consiste en ir levando a porto os barcos por orde 
(primeiro o 1, despois o 2…) sen tocalos, hai que levalos soprando! Veredes qué ben o 
pasades! Aquí tedes o vídeo para ver cómo facer: 
https://www.facebook.com/watch/?v=367728544160987 

 

NOTA: Esta semana contactaremos de novo por videoconferencia para xogar un rato 
xuntos. Será o xoves día 11 de xuño ás 12 h. Agárdovos! Feliz semana a todos! Unha 
aperta enorme! 
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Bos días familias Xa estamos a achegarnos ao fin de curso. Xuño é un mes de despedidas e este 

ano vai ser un pouco diferente. Todos os rapaces e rapazas que rematan infantil teñen a súa 

graduación e o alumnado deste ano, a pesar de todo, non serán menos. Así que convídovos á 

Graduación de Infantil que realizarase o mércores 17 de xuño ás 18h.  

Por mor da graduación, esta semana a actividade semanal será facer o birrete  

Na seguinte ligazón explico como facelo. Calquera dúbida 5anosquinones@gmail.com 

 https://drive.google.com/file/d/1jMXThnFedYXL5abaxvMtecZBAZZWdY5g/view?usp=sharing 

 Xa queda menos para que todo isto volva a unha nova realidade. Unha aperta forte  

Profe Jose 
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Boas familias! 

Unha semana máis voltamos coas actividades de English! 

• O primeiro que imos facer van ser as rutinas. 

Estes días máis que nunca estamos na casa. Por iso imos aproveitar para aprender e repasar o 

vocabulario da nosa entorna. 

https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc 

Para afianzar os coñecementos faremos un tour pola casa nomeando as palabras máis 

importantes.  

Temos que dicir a seguinte estructura: 

-Thisis a chair/door/window…  

Faremos unha casa que pode ter as fiestras e as portas que poidan moverse (isto o facemos 

cunhas tixeiras) e repasamos o vocabulario básico do debuxo: house, window, door, garden, 

roof. 
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Os nenos e nenas poden utilizan este exemplo ou imprimilo directamente do ordenador.  

Nese debuxo é boa idea que se representen a eles mesmos e as súas familias. Desta maneira 

poderemos repasar tamén as partes do corpo.  

Os máis peques necesitarán unha guía. Un bo exempo e o debuxo dirixido: 

Collemos dous folios, un para o adulto e outro para o neno/a e comezamos facendo formas 

simples que teñen que copiar na mesma orde: primero un círculo para a cabeza, dos pequenos 

para os ollos… 

 

Para repasar as partes do corpo: 

https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 

 

Repasamos coas seguintes flashcards! 

 

 

 

Por último elaboramos unha boneca 
de Dora repasando as partes do 
corpo! 

https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY


 

 

 


