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 Actividades

   de 3 a 6 anos
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 O MONSTRO DE CORES  I

O monstro de cores ten todas as emocións enredadas.
Axúdadeo pintando cada emoción da cor que lle corresponde. 
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 O MONSTRO DE CORES  II

Agora podes ver o videoconto completo do monstro de cores, no seguinte enlace 
da plataforma Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=S-PTa20NNrI

No videoconto saen dúas emocións máis que non están na tarefa anterior. Cales
son e de que cor se representan?

1.

2.

Recortade e montade o dado das emocións do monstro de cores que aparece na
seguinte páxina e xogade en familia para ver con que emocións vos sorprende o
azar. 
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 VEXO, VEXO 

Na casa temos un montón de obxectos cos que poder xogar a este xogo. Estes
obxectos,  polo  xeral,  teñen  unha  cor  protagonista,  polo  que  escollemos  esta
propiedade para que os máis pequenos da casa adiviñen de que obxecto se trata. O
salón é un bo lugar para realizar este xogo. 

“Vexo, vexo...”
“Que ves?”

“Unha cousiña...”
“E de que cor é?”

“De cor (nome da cor)”

Para axudarvos, ofrecemos que xoguedes con estas cores:

1. O verde

2. O azul

3. O vermello

4. O rosa

5. O amarelo

6. O laranxa

7. O violeta

Unha vez adiviñado un obxecto de cada unha destas cores, cambiamos o xogo da 
seguinte forma:

“Vexo, vexo...”
“Que ves?”

“Unha cousiña...”
“De que letra é?”

“Comeza pola (letra)”
“Que será, que será, que será?”

Para axudarvos, ofrecemos que xoguedes con estas letras:

Consoantes: S, M, R, C, L

Vocais: A, E, O 
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 ANIMAIS CON MATERIAIS DE REFUGALLO I 

As “manualidades” son unha boa ferramenta para que pequenas e pequenos se
entreteñan. Propoñémosvos utilizar materiais de refugallo como oveiras ou rolos de
papel hixiénico para crear graciosos animais.

Animais con oveiras:

1. Recortade a parte sobresaínte da oveira, e dividídea nos ocos dispoñibles (6-10-12).

2. Pintade as oveiras de diferentes cores, como se ve na imaxe. Para isto podedes utilizar
pintura de dedos, pintura acrílica, témperas ou rotuladores.  

3.  Decorade  cada  animal  cos  seus  elementos  característicos  (cola,  pico,  alas,  etc.).
Precisaredes cartón, cartolina, papel ou abelorios.  

4. Para debuxar ollos, boca ou outros elementos do rostro, utilizade rotuladores ou lapis
de cores.

Como ideas propoñemos as seguintes:

1. Crear animais que proveñen do mar. Tomar a imaxe como exemplo (peixe, medusa, 
balea  e cangrexo). 

2. Crear animais que voan. Tomar a imaxe como exemplo (galiña e abella). 
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 ANIMAIS CON MATERIAIS DE REFUGALLO II 

As “manualidades” son unha boa ferramenta para que pequenas e pequenos se
entreteñan. Propoñémosvos utilizar materiais de refugallo como oveiras ou rolos de
papel hixiénico para crear graciosos animais.

Animais con   rolos de papel hixiénico  :  

1. Quitade todos os restos de papel que puidera haber no rolo. 

2. Pintade os rolos de papel hixiénico con rotuladores ou recubrídeos con folios de cores,
axudándovos de pegamento de barra. 

3.  Decorade  cada  animal  cos  seus  elementos  característicos  (cola,  pico,  alas,  etc.).
Precisaredes cartón, cartolina, papel ou abelorios.  

4. Para debuxar ollos, boca ou outros elementos do rostro, utilizade rotuladores ou lapis
de cores.

Como ideas propoñemos as seguintes:

1. Facer un rato como o que aparece na imaxe. 

2. Facer unha bolboreta como a que aparece na imaxe. 

3. Facer o voso animal favorito. 
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 UN, DOUS, TRES...ACCIÓN 

Propoñémosvos  que  gravedes  un  vídeo  en  familia
sobre  como  estades  levando  o  confinamento.  O
obxectivo do vídeo é poder enviarllo aos nosos seres
queridos, especialmente para que as avoas e os avós
vexan ás súas netas e aos seus netos.
Durante unha semana, cada día todas as persoas da
casa terán que disfrazarse  con materiais  e  prendas
diferentes, imitando a distintas personaxes, deixando
constancia coa gravación dun vídeo, que teredes que
enviar aos maiores a través do teléfono móbil. 

A proposta para a caracterización semanal é a seguinte:

Día 1: Piratas: pantalón escuro, camisa branca, pano na cabeza e na cintura, parche

Día  2:  Mimos:  pantalón  negro,  camiseta  a  raias,  guantes  brancos,  cara  pintada  de
branco. 

Día 3: Gatos: pantalón e camiseta negra, diadema con orellas, cara pintada con bigotes.

Día 4:  Bruxas:  saia tipo tul,  camiseta negra,  gorro e cara pintada con beizos en ton
escuro. 

Día 5: Pitufos: pantalón branco ou azul, camiseta azul, gorro branco, cara pintada de
azul. 

Día 6: Época medieval: saias longas, pantalóns frouxos, panos na cabeza e cintura, etc. 

Día  7:  Anos  80:  cazadoras  tipo  coiro,  pantalóns  rotos,  diferentes  complementos  de
tamaño grande (aros, aneis, colares, etc.) e pelo “pincho”.
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Actividades

    de 7 a 10 anos
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CREANDO HISTORIAS 

Coas tres imaxes que aparecen a continuación, escribe unha historia curta na que
aparezan todas as personaxes. Tes un espazo limitado, o que marca o cadro en
branco. Logo cóntalla a todas as persoas que están na casa. 

                    CAN                              MOTOCICLETA                                 AVOA
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QUEN É QUEN? 

Mirade con atención aos seguintes monstros durante 1 minuto de reloxo. Despois
intentade poñer debaixo de cada un o seu nome, coas pistas que se dan de cada un
deles na seguinte páxina. 
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QUEN É QUEN? 

Mirvo:  Ten  catro  pequenas  pernas  e  lume  no  nariz.  É  da  cor  da  goma  de  mascar
tradicional. 

Alia: Ten o pelo da cor da berenxena e tres pernas como as dun animal moi pegañento
que vive no mar. 

Daru: Ten uns brazos moi delgados e unha barba moi estraña. As súas orellas parecen
estar tristes. 

Gron: Búrlase da xente sacando a súa lingua. O máis curioso del é que non ten brazos. 

Sebia: Ten uns brazos tan longos que chegan aos seus pés. Leva gafas e algo na fronte
que teñen os unicornios. 

Lane: É da cor do ceo. Ten tentáculos en lugar de brazos, e un nariz con forma de pirulí. 

Burum: Con nariz de porco, é da cor da esperanza e dous cornos a xogo co seu rabo. 

Nil: A súa cara ten a cor do sol. Os seus brazos e as súas pernas son da mesma cor. Na
súa boca podemos ver 8 dentes. 

Krisi: Se chegaches ata aquí xa sabes que Krisi ten o pelo de cor rosa, e é o monstro que
aparece en primeiro lugar. 

Agora elixide que tarefa da casa vai a realizar cada un dos monstros, unindo cunha
frecha cada nome coa tarefa asignada. 

Mirvo                                                                              Pasar o ferro

Alia                                                                                 Tender a roupa

Daru                                                                               Lavar a louza

Gron                                                                               Lavar a roupa

Sebia                                                                              Pasar a aspiradora

Lane                                                                               Fregar o cuarto de baño

Burum                                                                            Limpar o po

Nil                                                                                   Dar de comer ás mascotas

Krisi                                                                                Facer a comida
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BUSCA DO TESOURO 

O tesouro a encontrar deberá ser un obxecto importante para a persoa que o busca.
Como alternativa, pode esconderse unha moeda dun ou de dous euros.  O lugar
onde  se  encontre  o  tesouro  será  o  dormitorio  principal,  na  cama,  debaixo  das
sabas. O xogo comeza no salón. 

O xogo consiste en
ir  deixando  pistas
pola casa. 

Na  imaxe  que  se
presenta  a
continuación  pode
observarse  unha
casa  tipo,  pero
podedes adaptar o
xogo  tendo  en
conta  a  vosa
propia distribución.

As  pistas  que
están en cor negro
son  as  consignas
que debes dar e as
de cor vermello as
que teredes que anotar nunha tarxeta ou papel para ser encontradas. 

a) Primeira pista: Tes que encontrar algo moi importante para ti (ou no seu defecto unha
moeda de 1 ou 2 euros). Diríxete ao baño e alí encontrarás a segunda pista.

b) Segunda pista: Agora que estás no baño, onde cae a auga a chorro encontrarás  a
seguinte pista. O tesouro non pasa frío. Diríxete á cociña. 

c) Terceira pista: Busca onde se gardan os iogures e o leite aberto a seguinte pista.  O
tesouro ten capas enriba del. Diríxete ao corredor.

d) Cuarta pista: Busca nun caixón do moble do corredor a seguinte pista.  O tesouro
sempre descansa. Diríxete ao dormitorio principal.  

e) Quinta pista: Busca na mesa que haxa na habitación a última das pistas. Recorda que
o tesouro non pasa frío, ten capas enriba del e sempre descansa. Ademais a almofada é a
súa amiga. Seguro que xa sabes onde está o tesouro! Corre a ese lugar!!

f) O obxecto debería estar colocado enriba do colchón, por dentro das sabas. Parabéns!,
acabas de encontrar o teu magnífico tesouro. 
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MADALENAS AO ESTILO MASTERCHEF JUNIOR 

Ides  preparar  un  saboroso  doce á  altura  do  alumnado  da
academia  de  Masterchef  Junior.  As  famosas  Cupcakes  ou
madalenas. 

Para iso precisamos seguir a seguinte receita: 

Ingredientes Pasos a seguir

   Para as madalenas: 

• 2 ovos
• 110 g de manteiga sen sal 
• 200 g de azucre
• 200 g de fariña
• 1 cullerada e ½ de fermento
• ½ vaso de leite
• 1 vaina de vainilla 
• Un chisco de sal
• Papel de madalena para botar a 

mestura
   
   Para a crema 

• 250 g de manteiga sen sal 
• 150 g de cobertura de chocolate 
• 220 g de azucre glasé 
• 2 culleradas de leite

   Para a decoración:
• Amorodos 
• Azucre glasé

1. Bate a manteiga, agrega o azucre e
segue  batendo  ata  que  a  mestura
teña cor branco. 

2. Engade os ovos, de 1 en 1, e segue
removendo. 

3. Incorpora  a  fariña  e  o  fermento  en
dúas veces. 

4. Agrega  o  leite  en  dúas  veces,  o
chisco  de  sal  e  remove.  Engade
despois a vainilla. 

5. Pon o papel de madalena sobre os
moldes,  enche  2/3  destes  coa
mestura e introdúceos no forno  pre -
quente  a  175  graos  durante  25
minutos. 

6. Saca  as  madalenas  do  forno  e
déixaas arrefriar. 

7. Acompañamos  cunha  crema  de
chocolate: Pon o chocolate ao baño
María. 

8. Bate a manteiga, engade o azucre, o
chocolate  derretido  e  dúas  culleres
de leite. Bate ben ata conseguir unha
mestura homoxénea. 

9. Introduce  a  crema  de  chocolate
nunha manga pasteleira con boquilla
rizada e comeza a decorar. 

10. E  para  rematar…decoramos  con
amorodos e azucre glasé. 
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CANCIÓN E COREOGRAFÍA CORONAVIRUS 

O  confinamento pásase mellor bailando e amosando a nosa creatividade. Por iso
propoñémosvos que elixades a melodía dunha canción coñecida e que lle deades
unha volta á súa letra, cambiándoa polas vosas vivencias co coronavirus. 
A continuación, pensade nunha coreografía que acompañe a esta nova canción e
cantádea e bailádea en familia. 
Podedes gravarvos en vídeo para inmortalizar o momento e enviar este aos vosos
seres queridos.

Como exemplo poñemos a canción popular galega O sancristán de Coímbra, cuxa
melodía temos todas e todos na cabeza, e que transformamos por:

“O Coronavirus é un bicho,
que está a facer moito mal,

provoca tose e febre,
e non poder respiraaaar, 

provoca tose e febre,
e non poder respiraaar

E bate virus, 
e bate ben,

ti es a causa,
do meu desdén...”

Para realizar o baile, eliximos como pasos principais estes cinco: 

1. Mans arriba e abaixo, 2 repeticións

2. Xesto de tusir e man á fronte

3. Xesto de mans no peito

4. Repetición de pasos 2 e 3

5. Media volta, de diante cara atrás, coas mans levantadas

Outras cancións con ritmo que poden funcionar son:

En galego: A rianxeira, Catro vellos mariñeiros, Pousa, pousa, Miudiño...

En español:  Voy a pasármelo bien de Hombres G, Salta de Tequila,  Resistiré de Dúo
Dinámico, Sobreviviré de Mónica Naranjo...

En inglés: Happy de Pharrel Williams, I want you break free de Queen, It´s raining men ou
I will survive de Gloria Gaynor...
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 Actividades

de 11 a 14 anos
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 O XOGO DAS PELÍCULAS 

Agora que se está na casa é un bo momento para recuperar este xogo tradicional

no que a mímica é a protagonista. Formaredes dous equipos, para representar a

través  dos xestos os títulos de  películas  coñecidas.  O xogo consiste  en que o

equipo contrario adiviñe a nosa película. O xogo remata cando un dos equipos é

capaz de adiviñar 5 películas. Recordamos que non se poden utilizar nin palabras

nin onomatopeas.

Propoñemos as seguintes películas no xogo:

Equipo 1:

........................................................................................................................................

Equipo 2:

 

18



 ÁRBORE XENEALÓXICA 

Coñecedes a todas as persoas da vosa familia? Para que a partir de agora si as

coñezades,  propoñémosvos realizar  a  árbore  xenealóxica  da  vosa  familia,  onde

estarán  algúns dos vosos antepasados.  Collede un folio en branco e comezade a

escribir. As primeiras persoas que deberán aparecer serán os dous bisavós e as

dúas  bisavoas,  logo  avós  e  avoas,  e  así  sucesivamente  ata  chegar  á  xeración

actual.

Como exemplo amosamos unha árbore tipo. Recordade que hai que comezar por

bisavós e bisavoas. 

Unha vez completado isto, buscade unha fotografía de todas esas persoas. Se non

tedes pola casa, pedide a outra parte da familia que vos envíen fotos a través do

móbil para poñerlle cara a todas as persoas que están na árbore. 
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 O MEU DIARIO FEITO CÓMIC 

Durante os días que teñades que estar  na casa podedes facer  unha especie de

diario, utilizando o debuxo para crear unha historia gráfica, o que se coñece por

cómic. En cada viñeta debuxaredes o máis especial que vos pasara ese día. 

Amósase un exemplo. 

Día 1: Videochamada 

Debuxo

Día 2: Bailar en familia

Debuxo

Día 3: Cantar no balcón

Debuxo

Día 4: Facer bombóns

Debuxo

Día 5: Táboa de exercicio

Debuxo

Día 6: Festa de disfraces

Debuxo

No tempo que fas o diario – cómic busca famosos diarios

que  escribiran  rapazas  e  rapaces  durante  momentos

complicados. Como exemplo deixamos a pista do Diario

de Ana Frank. Sabes cando o escribiu?
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 ENREDANDO CO CORONAVIRUS 

Chegou o momento de amosar toda a vosa

creatividade.  Ides  crear  un  lema  sobre  o

coronavirus. 

1º paso: O lema debe ter a lo menos  dúas

frases, e acabar co hashtag #quedanacasa. 

2º  paso:  A  continuación  pensade nunha

melodía que vos guste, para poder usala para darlle ritmo ao voso lema.

3º paso: Gravade un vídeo tarareando o voso lema coa melodía escollida co teléfono

móbil.

4º paso: Por último, subide o vídeo ás vosas redes sociais, como tik tok, whatsap ou

instagram.  Podedes nomear ao Concello de Betanzos na publicación para darlle  máis

difusión. 

A modo de exemplo vos propoñemos o seguinte:

Lema: Hoxe non saímos non

           porque hai un virus

           porque hai un virus

           temos que pecharnos

           #queda na casa

Melodía escollida: O estribillo da canción “Teléfono” de Aitana. 

O lema substitúe a esta parte da canción:

Hoy he dejado mi teléfono

para no llamarte

para no llamarte 

para así olvidarte
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 COLLAGE COÑECÉNDONOS 

Estes  días  poden  aproveitarse  para  coñercervos  mellor.  Propoñemos  facer  un

collage conxunto con todas as persoas da casa. 

Para  iso  necesitaredes  un  papel  grande  tipo  mural  (se  non  o  tedes  podedes

conseguilo unindo folios máis pequenos). 

A actividade consiste en que cada día todas as persoas da familia respondades no

mural  ás seguintes cuestións,  axudándovos de fotografías,  recortes de revistas,

debuxos propios, pinturas, etc. 

Día 1: A miña comida favorita.

Día 2: O libro que lin e máis me gustou.

Día 3: Unha tarefa que se me da especialmente ben.

Día 4: A amiga ou amigo en quen máis confío.

Día 5: A prenda de roupa imprescindible.

Día 6: O meu animal favorito.

Día 7: A película que non esquezo.

A modo de exemplo ensínase o seguinte collage feito con recortes de revistas e

fotografías:

Día 1: Comida favorita   María: espagueti              Xaime : polo                  Mamá: grelos

Día 2:  Libro  que máis
me gustou

  María: El Principito      Xaime : Harry Potter         Mamá: Patria
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Día  3:  Tarefa  que  se
me da ben

  María: piano                  Xaime :  violín                Mamá: pintar

Día  4:  Amiga/o  en
quen máis confío

     María: Xavi                 Xaime : Ana                  Mamá: Amparo

Día  5:  Prenda  de
roupa 

    María: suadoiro           Xaime : chaleco           Mamá: vaqueiro

Día 6: Animal favorito     María: cabalo                Xaime : gato                   Mamá: can
   

Dia 7: Película que non
esquezo

   María: Toy Story         Xaime : Del revés             Mamá: Adú
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