INDICACIÓNS PARA A AULA de 4º de Primaria
A pesar da dificultade que esta situación provoca recoméndase seguir con
tranquilidade un posible calendario de traballo preservando a rutina e hábito escolar
dos menores.
Envío todas as actividades que se suxiren dende as diferentes materias e para seren
realizadas dende os fogares. EMAIL de contacto coa titora Ana M. :

cuartoprimariadm@gmail.com
Poderán facerme chegar os traballos dos alumnos para que poida correxilos e tamén
contestarei as dúbidas que poidan xurdir.
Considero moi importante non esquecer o pautar tempos de xogo educativos cos máis
pequenos da casa, empregar tempos en ler moitas historias e libros, en incluílos
dentro das tarefas domésticas e de cociña, en pintar e debuxar, escoitar música e
porque non, quizais un pouco de exercicio sobre unha esterilla ou alfombra. Seguro
que o van precisar! Invítolles a crear un ambiente o máis tranquilo e harmonioso
posible.
ACTIVIDADES A REALIZAR POR MATERIAS SEMANA DO 16 ao 20 de Marzo

LENGUA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Actividades de repaso
gramática
4 EPO (Determinantes,
verbos, etc)
https://www.mundopri
maria.com/juegoseducativos/juegoslenguaje/gramatica/gra
-cuarto

Elaboración
de un poema
de tres
estrofas y
cuatro versos
en cada
estrofa.
El tema será
libre.
Recordarán
las metáforas
y
comparacion
es

Dictado
de 8 líneas
con
ortografía
b/v, h/sin
h

Lectura libro (El que
deseen)

Lectura con
periódico.

JUEVES

Recuerdan las
partes de una
descripción.

VIERNES

Video you tube
PRONOMBRES
https://www.youtub
e.com/watch?v=lev5
7BxNL2w

TAREA:
Descripción de
un personaje de
una película
Dysney u otra
apta para su
edad.

Lectura : Libro
que deseen

Lectura: Usamos
periódico

https://www.educapeques.com/recursos-para-primaria/lengua-primaria
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/gramatica/gra-cuarto

LINGUA
LUNES

MARTES

Actividades de repaso
Léxico e gramática

Facer unha
composición
http://colegiocristorey.com/ escrita ou
alfa/2%C2%BA%20ciclo/ling redacción
ua/Refuerzo_ampliaci%C3%
sobre a
B3n_lingua_4.pdf
importancia
das abellas
Unidade 8 páx 20, 21
no noso
ecosistema

Escoitamos a cantiga
de
https://www.youtube.com/
watch?v=DobYM7IvRGU
BICOS DE MÚSICA. Mamá
Cabra

Lectura en
lingua
galega

MIÉRCOLES

Escoita
unha
noticia de
radio e fai
un
resumo da
mesma.
Indica as
preguntas
as que
responde.
Debuxa
unha
imaxe que
ilustre a
noticia
radiofónic
a.

JUEVES

Elabora un
mapa mental
que recolla
todo o
aprendido
sobre a radio.

Usa debuxos ou
recortes de
revistas para
que o teu mapa
mental sexa
máis
interesante.

VIERNES

Usa folios e
grampadora e
constrúe un
minilibro- historia.
Lembra facer
portada de libro e
colocar o título na
primeira páxina.
Logo ...ánimo coa
túa historia. Inclúe
imaxes debuxadas
ou recortadas.
Bótalle imaxinación.

INGLÉS
Revisaremos realizando exercicios online nestes links.
https://www.youtube.com/watch?v=zCNwhsBivIY GOOD MORNING!
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw ROUTINES SONGS
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es Historias, crafts, juegos, etc...
En breve a editorial coa estamos traballando nos facilitará acceso aos materiais para
empregar dende a casa. Poderán despois repasar os contidos que lles seleccione.
Poñerémonos en contacto de novo tan pronto recibamos a licencia.

Cantar, pintar, recortar e xogar co inglés é a mellor recomendación para estes días. As novas
tecnoloxías nos ofrecen moitas posibilidades. Estarán aprendendo de forma interactiva e
gozando desa aprendizaxe mentres non podamos volver as nosas rutinas e presenza no
colexio.
Un saúdo cordial, familias.
Ana M. Rey

EDUCACIÓN FÍSICA

Como quedamos na metade da unidade didáctica de xogos populares temos complicado
traballar dun xeito práctico entón traballaremos un pouquiño dun xeito teórico
profundizando nesta fermosa unidade coñecendo as súas regras e distintas maneiras de
xogar.
Nesta primeira semana temos de tarefa a lectura dunha publicación situada nunha no
noso bloque de educación física.
Este é o enlace.

https://efcodima.wordpress.com/2020/03/15/xogos-populares/

Deberán ler a información sobre os zancos, a sogatira, a petanca e a carreira de sacos e
deberán de buscar na internet algún vídeo sobre elas.
Na seguinte semana traballaremos sobre outros xogos populares coma as chapas,
canicas…
Por último ao remate do post no blogue hai dúas presentacións que se poden ampliar
no seu tamaño. Deberán de visionar a primeira delas. A outra presentación será para a
próxima semana.

CIENCIAS NATURAIS Y SOCIAIS
Semana del 16 al 20 de marzo
CIENCIAS NATURAIS

CIENCIAS SOCIAIS

- Elaboración dun mini libro cos diferentes
aparatos do noso corpo (dixestivo,
excretor,..).
- Buscar 7 animais que posúan diferentes
respiracións (pulmonar, branquial, ...) e
facer unha listaxe con eles.

- Elaboración dun climograma .
- Construcción con material de reciclaxe
algún instrumento meteorolóxico.
- Situar nun mapa mudo os principais ríos
da vertente cantábrica e mediterránea.

RELIXIÓN

Busca nunha Biblia ou en internet o relato das bodas de Canaá.
Resúmeo explicando o que acontece e escríbeo na libreta ou nun folio. Posteriormente
fai un debuxo do mesmo.

MÚSICA

a) Poñer música todas as mañáns: a escoller de xeito simétrico entre os que
estamos na casa e tratando de atender a un xénero musical diferente cada día

b) Escoller unha ou dúas cancións destas que envío para cantar cada día un
poquiño:
Meu o mundo é!: https://www.youtube.com/watch?v=F1e0wAcXcgw
Miña terra galega: https://www.dailymotion.com/video/x2pi4mp
A onde vas rapas? https://www.youtube.com/watch?v=jrIn6HHam3g
Quero xamón: https://www.youtube.com/watch?v=6JGKK-dcENw
Rexurdimente: https://www.youtube.com/watch?v=qkJBWfiYPTI&t=95s

c) Bailar todos os días: Escoller cada semana unha coreografía en Just Dance e
practicala aló menos durante 20 minutos por día
d) Práctica instrumental

