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Fomentamos a autonomía, contando co apoio e a vixilancia dun adulto responsable para evitar calquera dano físico. Importante!!!!!!!

Darlle espazos para que as crianzas se desenvolvan de maneira integral.
Desenvolveremos capacidades propias do xogo como autonomía, comunicación, psicomotricidade ou socialización e, por
suposto, con actividades que sexan lúdicas.

Teremos en conta os tres puntos principais do Decreto 330/2009: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal, coñecemento do
entorno e, por último, comunicación e representación.

Ola ra'pazada, e ola tamén a vós,  familias. Como estades? Agardamos que esteades de marabilla.  Como sabedes, coa chegada deste
virus e coa obrigación de quedar na casa, deixamos voar as nosas ideas e musas chegaron a nós para dar vida a este proxecto.

Tendo en conta a situación en que estamos, ábresenos un mundo de posibilidades para explorar. Entre todos os campos nos que
poderiamos mergullarnos, eliximos un dos temas que ahora mesmo chaman á porta de todos e todas nós para pedir axuda, o
cambio climático. Poñeremos o noso gran de área para colaborar e tamén para darlle unha segunda oportunidade aos materiais de
reciclaxe. Con isto, colaboramos co noso entorno e sobre todo que o noso mundo mellore e se manteña para recibir os nosos
descendentes.

Como dixemos, empregaremos materiais de reciclaxe que teñamos pola nosa casa, sen necesidade de saír para comprar.

Se estades na casa con rapazada de entre cero a tres anos, ou  mesmo con crianzas de máis idade e incluso se queredes coller ideas
para aplicar cos teus familiares ou máis pequenos/as, estade atentos/as porque imos empezar falando dos beneficios.

Sen complicarnos demasiado e para que sexa rápido e fácil de comprender, poñeremos os puntos cunha pequena explicación.

 

Pero, sinceramente, o principal é que o tempo que nos quede de estar na casa sexa de proveito para as crianza e que recorden este
momento como algo divertido onde descubriron novas cousas de diferentes campos.

 

Que imos facer ??



 

Tendo en conta as idades coas que imos traballar debemos ter en conta que, durante este período, se forma a base para a
intelixencia. 

A infancia é unha etapa fundamental para o desenvolvemento da personalidade, de habilidades, coñecementos, gustos ou
preferencias, entre outras.

Como sempre indicamos os educadores infantis, que os nenos e nenas crezan nun entorno estimulante, onde conten con múltiples
experiencias, contarán cun camiño xa percorrido que beneficiará os seus coñecementos e aprendizaxes.

Outro punto importante son os espazos ou recunchos, é dícir, dotar as crianzas de espazos tanto interiores como exteriores que se
atopen enriquecidos para que poidan moverse con libertade pero explorando as diversas posibilidades que compoñen os
recunchos, que sexan capaces de superar obstáculos, de correr,camiñar, saltar, etc.  Neste caso, recomendamos establecer un
pequeno recuncho con materiais de reciclaxe para que a parte das actividades que nos propoñamos, teña a posibilidade de
experimentar con libertade.

A seguridade é importante polo que, nalgúns casos, será necesario que sexa o adulto ou algún familiar o que realice unha
determinada acción( cortar con tesoira, pegar con cola,etc)

 

 

 

 

 

 

 

 

Os piares do proxecto!



Adquirir a importancia do coidado do medio.

Reutilizar materiais que se poidan atopar nos fogares e apreciar que se lles pode dar un segundo uso.

Adquirir destrezas  e habilidades manipulativas, utilizando útiles e materiais que se atopan no seu entorno.

Empregar a comunicación e a linguaxe como un medio de expresión de sentimentos ou emocións.

Aumentar a autoestima mediante a realización de actividades cotiás.

 

 

Unha pequena explicación dos obxectivos. O fundamental é empregar materiais de refugallo que a pesar de que xa non cumpren a
súa función principal pero pode dárselles unha segunda oportunidade.

Tamén é importante que os nenos e nenas adquiran a importancia de coidar o seu entorno e o medio ambiente. Non se precisan
grandes cousas para axudar o noso planeta, senón que, con pequenos cambios, podemos evitar facerlles dano a diferentes especies
tanto animais como vexetais.

Por outra banda, a maioría de actividades axuden a adquirir maior axilidade na motricidade fina.

 

 

 

 

 
 
 
 

Queremos conseguir...



 
Pasemos a ver que recursos precisamos para as actividades. 

Primeiro, precisamos un espazo ou recuncho que sexa cómodo para traballar, protexendo elementos que poidan ser perigosos
como un enchufe que debe estar ben protexido para evitar daños físicos. 

Estimular a creatividade e a imaxinación dos nenos e nenas é fundamental para que poidan plasmar nas diferentes actividades as
súas curiosidades e interese.

En canto aos materiais, serán todos os que sexan de reciclaxe como plástico, cartón, clips, botóns, etc. Tamén precisaremos de
materiais que serán de unión, como cordóns, pegamento ou cola branca, la. O principal é ter variedade para que non sexa
necesario  saír a rúa a comprar os materiais.

Para estas actividades debemos contar coa axuda dun adulto/a que terá o papel principal de supervisar as tarefas que se realizan,

evitando así que os nenos e nenas poidan sufrir algún tipo de dano ou ferida a causa do uso dalgún material. 
 

 
 
 
 

Que precisamos?



 
 
Imos realizar uns antefaces moi divertidos para os nenos/as, xa que isto é unha forma moi práctica de reutilizar as caixas de ovos
que todos/as temos pola casa. É unha actividade moi entretida que non require de moitos materiais nin traballo. 

Comezaremos recortando as caixas de ovos de maneira que queda dous compartimentos dos ovos unidos para darlle a clásica
forma dos antefaces. Tendo en conta o material e as idades coas que traballamos, o máis seguro será que un adulto recorte a
forma do anteface para evitar calquera peligro que se poida producir coas tesoiras ou outro elemento para cortar.

Unha vez teñamos creada a forma do anteface, chega o momento de que os nenos e nenas utilicen a súa imaxinación e
creatividade para decorar o anteface como desexen, tendo a oportunidade de traballar con diferentes materiais, sempre tendo
en conta os recursos cos que contamos nas nosas casas.

Xa creado o anteface para poder suxeitalo na cabeza, debemos realizar un pequeno buraco  a cada lado do anteface e pasar
dous anacos de la ou corda do longo que sexa preciso para axustar adecuadamente o anteface. Son elementos que permiten
deixar voar a súa imaxinación, permitir que sexan superheroes e superheroínas, animais, plantas,etc. 

Con esta actividade amosámoslles ás crianzas que cunha simple caixa de ovos e con materiais que podemos atopar nas nosas
casas, somos capaces de darlle vida a extraordinarias actividades.

En canto aos materiais simplemente imos precisar unha caixa de ovos, tesoiras ou ferramenta que permita cortar, ceras ou
témperas que sexan aptas para traballar en educación infantil, corda ou la que sexa adecuada para agarrar o anteface á cara do
neno/a e, por último, diferentes elementos para decorar o anteface dependendo do que desexa crear o neno ou nena contando
coa colaboración do adulto. 

 

 

Vaiamos á práctica!
ANTEFACES



Sen lugar a dúbidas, os animais son un dos temas máis especiais e de maior interese para a maioría dos nenos e nenas. Polo tanto,

aproveitaremos este tema para traballar coas crianzas en colaboración das familias ou de aqueles adultos que se atopen dispostos a
colaborar. Para esta actividade, tomaremos como temática aquel animal ou animais que sexan máis especiais para o neno ou nena.

Tendo isto, crearemos unha plataforma de cartón coa cara do animal que desexamos empregar e pintarémola co material do que
dispoñamos, sendo o mellor témperas non tóxicas para nenos e nenas de educación infantil. Unha vez teñamos a base,

empregaremos o cartón que sobra do papel de cociña e pegarémolo sobre a base de maneira que forme parte da cara do animal que
empregamos; por exemplo se debuxamos un elefante, o cartón desempeñaría o papel de trompa. Unha vez teñamos creada a nosa
estrutura, debemos fabricar uns aros para xogar a introducilos na estrutura. Para iso, podemos empregar o material que sexa máis
cómodo ou axeitado para nós, tendo en conta tamén que dispoñamos del nos nosos fogares. Podemos crear aros de cartón, plástico
ou cortiza (non se recomenda a madeira xa que sería un material máis pesado e dificíl de manipular polas crianzas).Cando os nosos
aros teñan a forma adecuada, cubrirémolos cun tipo de papel que dispoñamos, podendo empregar papel de cociña, papel de regalo,

papel Pinocho, entre outros. Por último, debemos colocar a estrutura a unha distancia que consideremos adecuada con respecto ás
idades coas que estamos a traballar e inventar un nome creativo a nosa base para que así cada vez que consigamos introducir un dos
aros na base, poidamos gritar con forza o nome da estructura.

Sobre todo antes de realizar calqueira actividade, hai que ter en conta unha serie de riscos, como que as témperas non sexan tóxicas,

á hora de cortar os diferentes cartóns pois é imprescindible que haxa un adulto ao seu carón.

En canto aos materais vamos a precisar: cartón, témperas de cores ou ceras brandas, tubo de cartón de papel de cociña, e todo o papel
do que dispoñamos.

 

 Outra práctica !
ENCESTA EN FLOKI



X O G O  D A  M E M O R I A

Seguimos coa práctica
 

Imos  realizar o xogo da memoria, é un xogo moi entretido e  divertido ao  que sempre nos gusta xogar, e sobre todo
atopar todas as imaxes correctas. Para realizar o xogo, primeiro comezaremos escollendo 12 tapas de botellas de plástico,

cantas máis mellor, xa que teremos máis opcións para escoller e faise máis divertido. Logo da sección das tapas,

daremos comezo a pintalas das cores que máis nos gusten. Xa pintadas, faremos nunha cartolina parexas de debuxos
en círculos para pegar no interior de todas elas, xa sexan froitas, animais, formas xeométricas… Neste caso tomaremos
como temática aqueles animais, froitas... que máis lles gusten para que sexa moito máis divertido. Xa realizadas todas as
tapas,, colocarémolas desordenadas sobre unha superficie plana e comezaríamos xa a xogar!Esta actividade sobre todo
beneficia a memoria dos nenos, xa que ademáis de iso, estimula a concentración e atención, aceleran a sua axilidad
mental, practican a memoria visual…  pero sobre todo aprenden que para ganar hai que esforzarse sempre.

Hai que ter en conta unha serie de riscos que pode implicar realizar a dita actividade,  é recomendable que sempre haxa
un adulto a carón como, por exemplo, á hora de recortar e pegar os círculos no interior das tapas.

En canto aos materiais imos precisar, mínimo, 12 tapas de plástico, cartolina de cores, tesoiras, pinturas, cores,

rotuladores... 

 



DEIXAMOS UNHA SERIE DE
MODELOS PARA QUE SEXA
MÁIS LEVADÍO E DIVERTIDO

FACER TODAS AS
ACTIVIDADES!!



PARA O XOGO
DA MEMORIA!



PARA ENCESTA
EN FLOKI!



EXEMPLOS PARA FACER
OS ANTEFACES!


