
 

 

REGAMOS CON COIDADO 
 
Con esta actividade pretendemos… 
Ser conscientes da responsabilidade que temos á hora de non malgastar a auga. 
 
Durará 
A actividade está pensada para realizarse nunha sesión. 
 
Necesitaremos 
Papel verde. 
Papel cebola cor azul. 
 
Consideracións para o/a educador/a 
Trátase de recalcar a importancia de respectar a natureza non desperdiciando a auga, aínda 
que para iso, ás veces, teñamos que facer pequenos esforzos (simbolizados na actividade polo 
feito de levantarse para regar as plantas).  
Previamente recortar pequenas pezas cadradas de papel cebola azul para repartir a cada neno 
e nena e que formen a súa pinga de auga. 
 
1ª Fase: Regamos? 
Colocar no centro do círculo un par de follas  coloreadas de verde. Simbolizan as plantas que 
debemos regar. Explicar que cada planta necesita un mínimo de tres pingas de auga para 
alimentarse ben e non secarse. O noso obxectivo é conseguir que todas as plantas estean ben 
regadas. 
Entregar aos nenos e nenas un anaco de papel cebola e pedir que fagan unha boliña que 
simbolizará unha pinga de auga. Colocar aos nenos e nenas sentados en círculo, de maneira que 
todo o mundo quede como a tres metros das follas-plantas. Pedir que, sen moverse do seu sitio, 
lancen as boliñas poñendo o maior coidado posible en que as pingas de auga caian nas plantas. 
Cando usasen todas as súas “pinguiñas”, reflexionar sobre o ocorrido a partir de preguntas 
como: 

• Cantas pingas caeron en cada planta? Teñen as plantas as tres pingas que necesitan 
para sobrevivir? 

• Cantas pingas de auga caeron fóra das plantas e desperdiciáronse? 
• Conseguimos, entón, o noso obxectivo? 
• Aproveitamos a auga que tiñamos? 

2ª Fase: Regamos con coidado 
Pedir que recollan unha boliña por persoa e se volvan a sentar no seu sitio. Explicar que agora o 
procedemento para regar as plantas será diferente: iranse levantando, achegaranse ás plantas 
e depositarán a pinga de auga directamente encima dunha delas. Debemos controlar, ademais, 
que todas teñan as pingas que necesitan e que a distribución das mesmas sexa proporcionada.  
Reflexionar sobre o ocorrido a partir de preguntas como:  

• Cantas plantas teñen, polo menos, as tres pingas que necesitan?, Algunha ten máis de 
tres pingas? 

• Cantas pingas de auga desperdiciáronse esta vez?  
• Conseguimos o noso obxectivo? 
• Custounos un pouco máis esta vez?, por que? 
• Que aprendemos con esta actividade? 

Un superheroe de verdade nunca malgasta a auga e coida aos seres vivos. 
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