
ALIMENTAMOS A CHISPA

Con esta actividade pretendemos…
Alimentar o “sentimento” de grupo e a necesidade de aprender a compartir.
Estimular a cooperación e o traballo en equipo.
Valorar a necesidade de pensar nos demais.
Traballar a responsabilidade nas tarefas que emprendemos.

Necesitaremos
Algunha cunca grande ou recipiente que represente o niño das  ocas e que podemos decorar 
utilizando a nosa creatividade para que pareza un niño.
Papel de seda de catro colorees (vermello, verde, azul, amarelo) 

Consideracións previas para o profesorado
Esta actividade está pensada para levar a cabo cos nenos e as nenas do último curso de 
infantil, xa que a esta idade desenvolveron as capacidades necesarias para poder traballar 
dunha maneira adecuada os obxectivos expostos. 
Repartirase a cada un dos grupos nos que se divida a clase un prego de papel de seda para que
fagan boliñas con el.
Como cada grupo só terá boliñas dunha cor, deben intercambiar as súas boliñas cos outros 
grupos para así ter dos catro colorees.
Unha vez que se fixo a primeira fase, haberá que organizar á clase para manteñan os niños 
“alimentados” durante un tempo.

1ª Fase: conseguindo boliñas 
Dividir aos nenos en catro grupos. Repartir o papel de seda e pedir a cada grupo que fagan 
boliñas co papel. Deben ter polo menos 40. 
Explicar:

“Imos imaxinarnos que somos xirasols nun campo no que chegan unha chea de  ocas, ás 
que temos que axudar e alimentar. Durante as próximas dúas semanas, a clase 
responsabilizarase de poñer alimento aos niños. As boliñas representan o alimento para 
as  ocas de cada un dos niños. Para que os niños estean ben alimentados, deberán poñer 
cada día dúas boliñas de cada cor, non pode faltar ningún”. 

Preguntar aos grupos:

 Tedes  boliñas de todas as cores? De que cor ten cada grupo? Que cores fáltanvos?

 Que se vos ocorre que podedes facer para ter boliñas de todas as cores? Deixar que 
pensen e exprésense. 

A continuación, deixar que os nenos e as nenas busquen a forma de conseguir o obxectivo. A 
profesora que exercerá de mediadora entre eles e orientaraos cando sexa necesario, vixiando 
en que condicións realízase o intercambio por se fose necesario comentalo. 
Unha vez que todos os grupos conseguisen as súas cinco boliñas de cada cor dáse por 
terminada esta fase.
3ª Fase: reflexión en asemblea
Sentar aos nenos en círculo, deixando que os nenos se expresen.  

 Conseguistes todos os grupos ter boliñas de todas as cores?

 Que fixestes para logralo? Colaborastes entre os grupos para que todos conseguisen os
seus boliñas?

 É importante axudarnos os uns aos outros?, Facémolo noutras ocasións na clase? E na 
nosa casa?



 Con esta división en cores pódese traballar a necesidade de ter unha alimentación 
equilibrada, xa que cada un deles representa unha familia de alimentos (carnes - 
vermello, peixes - azul, verduras - verde, froitas - amarelo). Trasladar isto ao plano real 
para falar da importancia para comer alimentos diferentes, para así ter mellor 
nutrición.

 É bo comer de todo?, Facédelo vós en casa?

4ª Fase: alimentamos ás  ocas

 Poñer todas as boliñas de alimentos nun lugar común accesible para toda a clase.
“Agora, imos alimentar ás  ocas que chegaron. Cada día, de 2 a 4 nenos e nenas da clase 
serán os responsables de darlles para comer”.

 Ao principio da xornada, os e as responsables levarán as  boliñas necesarias ao niño, e ao final 
da xornada deberán volvelas a deixar no lugar común da clase. Ao final da actividade, todos e 
todas na clase, deben ter a responsabilidade nun par de ocasións. 

5ª Fase: para terminar, hai que reflexionar 

 Reflexionar con eles/ as sobre:

 Acordámonos sempre de ter alimentado o noso niño?

 Démoslles todos os días granitos de todas as cores ás nosas  ocas?

 Fomos ordenados ao coller e volver deixar as boliñas no fondo común?

 Que aprendemos?


