
    escribo estas verbas. Para estar contigo e esperanzarte xa que estamos a vivir
unha situación descoñecida que supón un cambio repentino na nosa vida e que,
evidentemente, pode xerar inquedanza e incertidumbre en nós e na infancia. Por
iso é importante acompañarnos. Nestes días, a  confianza e a calma serán as
nosas grandes aliadas. 
   Achego este documento non co obxectivo de recoller un conxunto de actividades
para entreter á infancia senón como pequenas  invitacións          por se poden
acougar. Espero conseguilo. Compártoo con delicadeza, sensibilidade e respecto,
porque non hai que esquecer que cada persoa é única e o "que, cando e como"
decidiralo ti, en función das necesidades individuais e dos gustos de cada neno
e de cada nena. Se consideras que algunha invitación pode ser de axuda e decides
levala a cabo pero non dispós do material necesario NON SAIAS A MERCALO. O
importante, agora mesmo, é vogar todas e todos cun mesmo rumbo  e o máis
importante para os nenos e as nenas é a nosa presenza, acompañar as súas
emocións, respectar os ritmos individuais, as rutinas marcadas polo ciclo do
día, o xogo libre con materiais manipulativos e a libre expresión  deixando
espazo á creatividade e á espontaneidade, para a escoita, o diálogo, a
autonomía, a toma de decisións e os momentos compartidos nun ambiente
amable para o que é necesario establecer unha serie de normas e límites.

       
           NON ESTÁS SOA, NON ESTÁS SÓ.  Non nos vemos, pero o noso sentir está
presente. 

 
                              

 
                                    

           

Por iso, convidámoste a saír, cada día, ás oito da tarde, ás

xanelas das nosas casas. APLAUDIREMOS e CANTAREMOS para

escoitarnos e sentir que estamos aquí. Aplaudiremos o ESFORZO

DE TODAS E DE TODOS e CANTAREMOS pola SOLIDARIDADE e

RESPONSABILIDADE de cada unha e de cada un de nós cara a toda

a sociedade. Será un EXEMPLO HISTÓRICO e sairemos reforzadas

individual e colectivamente desta situación.

 

 

 

 

PARA TI...
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ARTE1 .

 

Espazo para a libre creación facilitándolle distintos materiais (masas,
témperas, xornais, ...). 
No caso dos nenos e nenas máis pequenos e pequenas é interesante
empregar as mans antes que o útil (amasar, rasgar, engurrar papel, debuxar
co dedo...).
No caso de que empreguen un útil é importante respectar a man coa que o
collen. 
 
2 .MÚSICA E  CANTO

 

Expresarse libremente ao son de distintas melodías ou cancións (selección
coidadosa). Música en galego: Magín Blanco (Don Ramón), Pablo Díaz
(Piratas), María Fumaça (Alegría),  Migallas (Dime que fixeches), ...
 
Podemos facilitar instrumentos elaborados con material de refugallo para
que exploren libremente co seu son como maracas feitas con botellas e
lentallas, garavanzos, ... ou botes para a percusión. 
 
 
 
 

LIBRE EXPRESIÓN

 

É moi importante facilitar á infancia espazos e tempos para
a espontaneidade, para estar cun mesmo e cunha mesma,
dar respostas aos intereses e necesidades reais, conectar
coa súa esencia, expresarse empregando distintas
linguaxes e  o xogo libre, acompañada polo adulto pero sen
que dirixa.  
 

 

 

3 . TEATRO

 

Saba vella fai de telón. Poderán empregar o atrezzo que precisen (empregar
roupa e adobíos que haxa pola casa).
 
 
 
4 . XOGO LIBRE E  ESPONTÁNEO CON MATERIAIS  MANIPULTIVOS

 

O xogo libre e espontáneo é imprescindible para a construción dun mesmo e
dunha mesma. O adulto acompaña pero non dirixe. Poden empregar
distintos tipos de materiais seguros, estruturados (os que teñen na casa) ou
non estruturados (de refugallo) e dar renda solta á imaxinación e á
creatividade. 
Lémbralles o respecto e o coidado do material. 
 

LIBRE EXPRESIÓN



ACOMPAÑAR AS EMOCIÓNS 

 

Escoitar as súas emocións sen dar por sabido o que senten.
Podemos axudalos poñendo palabras ao que observamos pero
preguntando, sen afirmar: sentes medo? sénteste alegre?
Unha vez nos cofirman a emoción, validámola dende o respecto
e, se é necesario, acompañamos para canalizala. 
Se fai falla, e de forma colaborativa, podedes crear un
pequeno espazo para o acougo e o encontro cun mesmo e
cunha mesma cun coxín e unha caixa ou cesta que conteña
algún elemento que invite á calma respectando as necesidades
de cada neno e de cada nena. Un conto, unha masaxe, o
movemento, unha textura concreta... pode excitar ou relaxar
dependendo de cada persoa ou dependendo do momento. 
 
 
 1 .PELOTA SENSORIAL

 

Cun embude encher 3/4 do globo con lentellas, arroz, ... Rematar de
enchelo con auga. Extraer o aire. Anoalo. 

 

  

 

2 .BOTE  SENSORIAL

 

Encher unha botella ou un bote pola metade con auga. Engadir aceite
(se tedes, engadir ao aceite colorante). Podemos introducir algún
obxecto. 

3 .  BOLSA SENSORIAL

 

Encher unha bolsa de conxelado con xel do pelo e garavanzos, soia,
arroz, ... para debuxar nela co dedo. 

4 .  ATENCIÓN 

 

Xogar a pasar, con calma, un bote cheo de auga sen que caia.
Pechar os ollos para escoitar e identificar sons da casa. 
  
 5 .BARCO DE PAPEL

 

Facer un barco de papel para poñelo na barriga e observar como se
move coa respiración. 

EMOCIONÁMONOS

1 . EXPERIMENTO SE  O  CONSIDERAS NECESARIO

 

Botar auga nun prato e poñerlle pementa moída. Meter o dedo en xabón e
introducilo na auga. Observar que ocorre. 

COMPRENDEMOS
DAR RESPOSTAS

 

Se o considerades apropiado, tendo en conta a emoción de cada
neno e de cada nena, seguindo as recomendacións do Ministerio de
Sanidade, podes comezar preguntándolle de maneira sinxela o que
saben. Responder de maneira sinxela ás súas preguntas e
transmitindo calma. 
 
 
 



 Mollar as mans con auga e xabón.1.
  2. Enxabonar ben a palma, o dorso, entre os dedos e as uñas.
3. Aclarar ben os restos do xabón e, se é necesario, repetir o proceso.
  4. Secar ben cunha toalla de papel.

COIDADO PERSOAL

 

Hábitos de coidado e hixiene. Tendo en conta as
recomendación das autoridades sanitarias.
 
 
 
 

 Antes de xantar e cociñar. 
 Despois de xogar. 
 Despois de tocar unha mascota.
 Antes e despois de usar o baño. 
Despois de tusir, esbirrar ou sonar os mocos. 
Antes de tocar aos bebés.
Sempre que estean visiblemente sucias

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. USAR PANOS DE PAPEL PARA TOSE E ESBIRROS
3. TUSIR OU ESBIRRAR DIRECCIONANDO Á PARTE INTERIOR DO CÓBADO.
4. EVITAR TOCAR OLLOS, NARIZ E BOCA
 

COIDÁMONOS

LAVAR AS MANS1.

Como

Cando

Para o coidado persoal, lembra adicar un tempo
ao movemento!

 



 

 

COIDAMOS NATUREZA

 

É importante lembrar ao longo destes días hábitos
sostibles para coidarnos e coidar o medio ambiente,
facendo partícipes ás crianzas co fin de desenvolver
cara ao medio un sentimento de respecto e coidado e
ser conscientes da repercusión das nosas accións nun
grupo. 
- Consumo responsable de auga e enerxía. 
- Compra responsable. 
- Reducir, reutilizar e reciclar.

TUBOS DE PAPEL ,  OVEIRAS ,  BOTES ,  TAPAS .  TEAS1 .

 

Podemos reciclalos para A LIBRE EXPRESIÓN OU O XOGO
ESPONTÁNEO (construción, xogo simbólico "xogar a ser, creacións
artísticas...") 
Posibles accións que xorden da liberdade: abrir-pechar,
construír-destruír, apilar, clasificar, seriar, disfrazarse  ...

5 .  ESPELLO

 

Imitamos posturas co corpo.

3 .  PISANDO A LUZ

 

Cunha lanterna enfocamos cara a distintos puntos e xogamos a
atrapar a luz. Pódela pisar ou coller coa man?
 

2 . XOGOS MOTRICES  

 

Os bolos con pelota de escuma e rolos de cartón, botellas...
Xogar ás agachadas.
Saltar á corda.
Se é posible, a mariola con cinta illante.
Rolar polo corredor.
Crear libremente ritmos (palmas, saltos, ...).
Lembrar secuencias sonoras e repetilas. Palma-palma- salto.

4 .  AS  MANS

   EXEMPLOS:
 -CHOCO CHOCO LA LA , CHOCO CHOCO TE TE, CHOCO LA, CHOCO TE, CHOCO LA TE.
 -PEDRA, PAPEL OU TESOIRA
 ...

Cancións e xogos de mans. 

1 . XABÓN PERSONALIZADO

 

Derreter no microondas unha pastilla de  glicerina pura (se tes
na casa). Poñela nun molde de silicona e engadir un obxecto ou
miniatura para personalizado. Deixar endurecer e desmoldar. 
 



 

 

A ARTE DE ESCOITAR

 

Establecer tempos para o diálogo, a escoita e para xogar
coa palabra nun espazo amable é toda unha oportunidade
para fortalecer o vínculo. 
 
 

TEMPO EN FAMILIA

3 .MOMENTOS ESPECIAIS

 

Podemos observar o noso álbum familiar, contar anécdotas, ...
 

 
 

 

 

1 .MONICREQUE NUN CALCETÍN

 

Converter un calcetín vello nun monicreque. 
 

OS CICLOS DO DÍA

 

Cómpre manter unhas rutinas (ao longo do día, antes de
deitarse, ...) xa que aportan equilibrio e seguridade. 
É importante que as rutinas respondan ás necesidades
individuais. 
Podemos facer partícipes ás crianzas nas tarefas do fogar
confiando nas súas posibilidades, co fin de ser autónomos e
autónomas, desenvolver o sentimento de pertenza e actitudes
colaborativas tendo en conta o seu momento madurativo e
respectando os seus ritmos. 
 

ESCOITAMOS

2 . XOGOS DE PALABRAS

 

Vexo vexo, creamos historias, adiviñar o intruso (na habitación
hai...cama-león-alfombra), facer rimas, palabras encadeadas,
adiviñas,...

COLABORAMOS

1 . SAÚDO MAÑANCEIRO

 

Benvida ao día observando o tempo que fai, ao ritmo dunha canción,
sentindo unha masaxe, cunha palabra agarimosa, ... 

2 .VIDA PRÁCTICA

 

Pode elixir cada día unha tarefa: pasar o pano do po, escoller cubertos,
poñer e quitar a mesa, dobrar e gardar a roupa, facer a coada...
 

4 .DESCANSO

 

Despedida. Dicir algo que nos gustou do día.   
Masaxe, música, conto, ... 

3 . SABORES COMPARTIDOS

 

Facemos zume, macedonia, biscoito, untar tostadas, amasar ...
 

4 . . XOGOS DE MESA

 

 



Estas verbas non pretenden ser unha guía senón unha
invitación á calma e unha mensaxe queda de que todo
sairá ben. 
 
 
Lembra, unha vez máis, NON ESTÁS SÓ, NON ESTÁS SOA.
Aplaudireite e cantareite. Conta comigo e non
dubides en contactarme se o precisas. 
 
                       Recibe un agarimo afectuoso.  
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