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Tema 07 
O soldadiño de chumbo 

GUÍA DIDÁCTICA 

• Orientacións didácticas 

• Solucionario 

• Competencias Clave - Intelixencias Múltiples 

• Atención á diversidade 

– Actividades de Reforzo 

– Actividades de Ampliación 

• Recursos Didácticos 

– Navegamos por Tiching 

• Libro Dixital 

• Educamos en valores 
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 Orientacións didácticas

■ Esta unidade propón a lectura 
dun texto narrativo con diálogo clá-
sico de Andersen: O soldadiño de 
chumbo. 

Antes de responder as preguntas 
de comprensión das páxinas se-
guintes, os alumnos realizarán es-
tas actividades: 

● Dirán como cren que xogarían 
persoalmente cun soldadiño de 
chumbo e se teñen algún. 

● Responderán de que material 
cren que están feitos diferentes 
xoguetes actuais como soldadi-
ños, bonecos, osos de peluche, 
etc. 

● Lerán a lectura e marcarán nela 
as palabras que non compren-
dan. Ademais, poden usar como 
axuda as palabras que se dan 
no glosario da páxina dereita. 

Para acabar, cada neno lerá o texto 
en silencio.  

Solucións das actividades 

Antes de ler 

– Resposta pesoal. A modo de e-
xemplo: se só teño un soldadiño 
de chumbo, podo facelo andar 
por diferentes lugares e inventar 
o que lle ocorre. Se teño varios 
soldadiños de chumbo podo si-
mular un enfrontamento con ou-
tros soldadiños diferentes. 

– Respostas persoais. A modo de 
exemplo: un soldadiño hoxe en 
día seguramente estea feito de 
plástico, pero tamén podería es-
tar feito de madeira; un boneco 
pode estar feito de tea, de plás-
tico...; un oso de peluche está 
feito de tea que está chea dun 
material chamado porexpán. 

1. Resposta persoal. 

2. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: o soldadiño di que “se 
estivese ao meu carón a fermo-
sa bailarina non me importaría 
nada estar aquí” porque expre-
sa un sentimento que é o amor. 
Cando estamos coa persoa a-
mada ou cun amigo, por exem-
plo, unha situación dramática ou 
mala sopórtase mellor que se 
estamos sós nese momento. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Expresarse oralmente con co-
rrección. 

Expor oralmente a resposta a pre-
guntas previas á lectura. Antes de 
ler. 

APRENDER A 

APRENDER 
Desenvolver estratexias e em-
pregar diversas ferramentas pa-
ra reforzar a adquisición de lé-
xico e o coñecemento da lin-
gua. 

Favorecer a adquisición de léxico 
a través da lectura dun texto na-
rrativo e do glosario que acom-
pañan a lectura. Lectura. 

SENTIDO DA INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Participar en actividades colec-
tivas e escolares para iniciativa 
propia e mostrando interese e 
iniciativa. 

Participar nunha conversa na cla-
se sobre como xogaría cun sol-
dadiño de chumbo respectando 
as quendas de palabra e as opi-
nións do resto dos compañeiros e 
compañeiras. Antes de ler. 

SOCIAIS E CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas de forma colaborativa, res-
pectando as achegas dos ou-
tros. 

Participar no comentario colectivo 
sobre que xoguetes lle gustaría 
recibir como agasallo no Nadal 
respectando as normas socioco-
municativas. Preguntas 1 e 2 da 
Lectura. 
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 Actividades de reforzo

 1.  Para comprobar que o alumna-
do comprendeu o contido do texto, 
podemos facerlles as seguintes pre-
guntas: 

– Cantos soldadiños de chumbo 
aparecen en total na lectura, aín-
da que o protagonista é un só? 

– Que cousas lle van pasando ao 
soldadiño de chumbo? 

– Que sente o soldadiño pola baila-
rina?  

– Que teñen en común o soldadiño 
e a bailarina?  

Solución: 

– Respostas persoais. 

Actividades de ampliación 
 1.  Para ampliar os coñecementos 
sobre o material do que está feito o 
soldadiño, pedirémoslle ao alum-
nado que en grupos busquen in-
formación na Internet sobre o uso 
do chumbo para facer estes xogue-
tes e por que se deixou de empre-
gar. 

Logo cada grupo exporá diante do 
resto da clase o que descubrira. 

Solución:  

– Actividade en grupo. 

Educamos en valores 

■ A lectura fala dun soldadiño de 
chumbo que é diferente aos demais 
porque lle falta unha perna e que se 
enamora dunha bailarina que cre 
que tamén ten só unha perna por-
que ten a outra dobrada.  

Aproveitaremos para tratar co alum-
nado o tema da non discriminación 
das persoas que teñen algún tipo 
de discapacidade física ou algún ti-
po de enfermidade.  

Para isto podemos facerlle preguntas 
do estilo: 

– Gustaríache que se meteran con-
tigo como o boneco verde co 
soldadiño se che faltara unha 
perna?  

– Algunha vez riches dalgunha 
persoa que tivera algún proble-
ma físico? Arrepentícheste logo 
de telo feito? Por que? 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/737663 - Neste enlace podemos ver unhas imaxes 
de Martín de la Puente, xogador vigués en cadeira de rodas que ten unha 
traxectoria extraordinaria e que é un exemplo de superación.  

Pedirémoslle ao alumnado que por grupos busque información sobre a súa 
carreira e que fagan unha pequena exposición coa que atopen, ademais de dar 
a súa opinión sobre as dificultades que puido ter para poder xogar ao tenis.  

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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 Orientacións didácticas

■ A través das actividades que se 
propoñen no apartado Ler e com-
prender traballaremos os seguintes 
contidos: 

• Comprensión das ideas princi-
pais e do contido do texto. 

• Creación dun diálogo entre os 
personaxes do texto.  

• Análise dos sentimentos dos per-
sonaxes do texto.  

•  Recoñecemento das partes do 
texto. 

• Realización dun barquiño de pa-
pel como o que aparece na lec-
tura.  

■ No apartado Gramática traballa-
remos os seguintes contidos: 

● Estudo dos determinantes po-
sesivos sobre os que se reali-
zarán posteriormente activida-
des na dobre páxina seguinte. 

Solucións das actividades 

Ler e comprender 

1. As respostas son as seguintes: 

– Por que era diferente o solda-
diño de chumbo?  

O soldadiño de chumbo protago-
nista do texto era diferente dos de-
mais porque lle faltaba unha perna, 
aínda que se mantiña igualmente 
firme como os demais.  

– Como era o uniforme que leva-
ba o soldadiño de chumbo?  

Os soldadiños levan un uniforme 
azul e vermello e un fusil ao ombro.  

– Por que caeu o soldadiño pola 
ventá?  

Non se sabe se caeu polo vento ou 
porque o boneco da caixa-sorpresa 
pechou a ventá, pero en todo caso 
caeu á rúa. 

– Cal foi a preocupación do solda-
diño cando caeu? 

O soldadiño estaba preocupado por 
onde iría parar e, sobre todo, por-
que estaba só e a bailarina non es-
taba con el. 

– Cando e como apareceu de no-
vo o soldadiño? 

O soldadiño volve aparecer despois 
de navegar e ser tragado por un 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desenvolver a habilidade e a 
comprensión lectora. 

Expresarse oralmente con co-
rrección coidando a dicción e a 
entoación. 

Expresarse por escrito con lim-
peza e corrección. 

Traballar a comprensión do relato 
respondendo cuestións. Ler e com-
prender. 
Expor oralmente as respostas so-
bre o contido do texto coidando 
en todo momento a entoación e a 
dicción. Act. 1. 

Escribir diversos textos con limpe-
za e corrección. Acts. 6, 7. 

SOCIAIS E CÍVICAS Comprender e respectar os sen-
timentos que poden sentir as 
persoas en determinadas situa-
cións. 

Comprender os sentimentos dos 
personaxes da lectura e expolo 
coas súas propias palabras de 
forma respectuosa e comprensi-
va. Act. 4.  

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar o coñecemento adquiri-
do para resolver actividades 
posteriormente. 

Imaxinar un diálogo posible entre 
os protagonistas do texto que 
acaba de ler e escribilo no seu 
caderno. Act. 2.  

Empregar o coñecemento previo 
para clasificar as partes dun texto 
narrativo. Act. 5. 
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 peixe, que colle un pescador e que 
acaba de novo na casa de Carlos. 

– Cando o soldadiño estaba na 
cheminea, a quen miraba? 

Cando o soldadiño está na chemi-
nea mira a bailarina que está ao 
seu carón. 

2. Resposta persoal. 

3. As respostas son: 

– Os soldados levaban un pau 
nos ombros. (F). Os soldados 
levan un fusil. 

– O soldadiño miraba a bailarina 
desde a ventá. (V) 

– O soldadiño cubriuse de auga 
cando día no barco. (V). 

– O soldadiño pensou que nun 
perdería a bailarina (F). Pensou 
que non a volvería ver. 

– O soldadiño caeu na cheminea 
xunto á bailarina. (V). 

4. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

– Teñen bos sentimentos: o sol-
dadiño e a bailarina que senten 
amor e amizade; Carlos, que lle 
ten cariño aos seus xoguetes. 

– Teñen malos sentimentos: o res-
to dos xoguetes que se burlan do
soldadiño por amar a bailarina, 
porque cren que non a merece. 

5. As partes do texto son: 

– Hai moito tempo, na casa dun 
rapaz chamado Carlos, a un sol-
dadiño de chumbo faltáballe u-
nha perna. 

– O soldadiño enamórase dunha 
bailarina, pero búrlanse del, cae 
pola xanela e trágao un peixe . 

– Ao final o soldadiño volve á ca-
sa e fúndese no lume coa bai-
larina. 

6. Resposta persoal. 

7. Resposta persoal. A modo de 
exemplo:  

– O corazón simboliza o amor e a 
amizade que había entre o sol-
dadiño e a bailarina. 

8. A resposta é: 

– O soldadiño navegou cun bar-
quiño de papel. 

– A realización do barquiño é unha 
actividade persoal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/729264 - Neste enlace atoparemos máis exercicios 
para practicar os determinantes posesivos. 

Pedirémoslle ao alumnado que resolva as actividades, que son autocorrec-
tivas, polo tanto poden autoaxudarse se teñen algunha dúbida.   

A continuación, se hai algún posesivo que dea máis problemas, podemos 
profundar en grupo sobre el. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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 Orientacións didácticas

■ Nesta dobre páxina seguiremos 
traballando o apartado de Gramá-
tica e os determinantes posesivos: 

● Definirán determinantes posesi-
vos e farán oracións con eles. 

● Escribirán o determinante pose-
sivo correspondente a oracións. 

● Formarán novas oracións modi-
ficando por posesivos. 

● Completarán un texto con deter-
minantes posesivos. 

■ No apartado Ortografía traballa-
remos o uso correcto dos grupos –
mp- e –mb-: 

● Clasificarán palabras segundo 
se escriban con –mp- ou –mb-. 

● Completarán palabras con –mp- 
ou –mb-. 

● Completarán oracións con pala-
bras que levan–mp- e –mb-. 

● Completarán palabras con m / n. 

Solucións das actividades 

Gramática 

9. A clasificación é a seguinte. As 
oracións danse a modo de e-
xemplo: 

– nosos: masculino plural, varios 
posuidores: Os nosos xoguetes 
son moi bonitos. 

– vosa: feminino, singular, varios 
posuidores: A vosa nai está moi 
contenta. 

– teu: masculino, singular, un po-
suidor: O teu irmán saíu hoxe.  

– meu: masculino, singular, un 
posuidor: O meu pai é moreno.  

– túa: feminino, singular, un posui-
dor: A túa avoa visitoume hoxe. 

– vosos: masculino, plural, varios 
posuidores: Os vosos profeso-
res son simpáticos.  

– seus: masculino, plural, un ou 
varios posuidores: Os seus ca-
dernos están impecables. 

– miñas: feminino, plural, un po-
suidor: As miñas curmás están 
no parque. 

– súa: feminino, singular, un po-
suidor: A súa gata é negra. 

10. As oracións co determinante po-
sesivos quedan do seguinte xeito: 

– O balón é meu. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SOCIAIS E CÍVICAS Coñecer os tipos de palabras 
que existen. 

Comprender o concepto de deter-
minantes posesivos e definilos con 
corrección. Act. 9.  

Substituír grupos nominais por de-
terminantes posesivos. Act. 10. 

APRENDER A 

APRENDER 
Interiorizar os coñecementos e 
aplicalos correctamente na re-
solución das actividades. 

Aplicar o coñecemento adquirido 
sobre os determinantes posesivos 
para completar un texto correc-
tamente. Act. 12. 

DIXITAL  Localizar recursos na rede e 
empregalos de forma correcta 
e efectiva. 

Localizar un recurso na rede para 
afianzar o coñecemento sobre os 
posesivos. Explorador@dixital. 

LINGÜÍSTICA Coñecer as normas ortográfi-
cas e aplicalas con corrección. 

Diferenciar os grupos consonán-
ticos –mp- e –mb-. Act. 13. 

Completar palabras cos grupos 
consonánticos –mp- e –mb- e pa-
labras con m ou n de forma 
correcta. Acts. 14 e 16. 
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– O seu gato é siamés. 

– Os seus disfraces. 

– Súa irmá é moi nova. 

11. As oracións quedan do seguinte
xeito: 

– O teu tío vive en África. 

– O meu can ten o pelo rizo. 

– Os seus pasteis son moi bos. 

– Os mecánicos arranxar´n o seu
coche. 

– O noso libro está esgotado. 

– O voso humor é moi especial. 

– Os seus amigos veñen de visita
polo seu aniversario. 

12. O texto completo queda así: 

– Eu teño un gatiño mouro e fero.
O meu gato, a rentes das súas
orellas picudas, ten como un es-
vaírse do pelo que lle fai “dúas”
entradas. E cando a miña muller
o colleu, fitou para ela cos seus
dous grandísimos ollos, que mes-
mamente semellaban dicirlle: “E
como te atopas, boneca?” 

Ortografía 

13. A clasificación queda así: 

– Levan mp: compañeiros, empa-
nada, campo. 

– Levan mb: bombóns, lambeta-
das, sombra. 

14. As palabras quedan do seguinte
xeito: 

– Pomba, embigo, lembranza, lim-
peza, campaíña, vimbio, com-
pra, bambán, ombreiro, cham-
bra, importe, lombo. 

15. As oracións completas quedan así:

– Teño unha ampola no dedo... 

– A embalaxe protexe os... 

– Non hai luz. Acende a lám-
pada.... 

– Antía comeu moi... o impo. 

– A sirena dos bombeiros.... 

– As bombonas de gas pesan... 

– Melloramos moito co cambio
de... 

– Xoán acabou os seus estudos e
xa ten emprego. 

16. As palabras quedan do seguinte
xeito: 

– Cambados, campioa, canso, mon-
taña, antes, cantante, conto, an-
tigüidade, sempre. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/41791 - Neste enlace poderemos seguir practicando 
de forma lúdica e divertida os grupos consonánticos mp e mb. 

Pedirémoslle ao alumnado que por parellas vaian resolvendo as diferentes 
actividades que se nos ofrecen. Se teñen algunha dúbida, porémola en 
común para aproveitar por se algún outro alumno ou alumna ten a mesma 
dúbida. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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 Orientacións didácticas

■ A través das actividades que se 
propoñen no apartado Vocabulario 
traballaremos os seguintes contidos: 

● Aprendizaxe do concepto e uso 
correcto dos estranxeirismo. 

● Substitución de estranxeirismos 
por palabras galegas. 

● Procura do equivalente en gale-
go de estranxeirismos. 

■ No apartado Escoitar e falar tra-
ballaremos os seguintes contidos: 

● Aprender a contar un conto. 

● Comprensión oral dun texto e 
resposta a preguntas sobre o 
seu contido. 

● Exposición oral dun conto ante 
o resto da clase. 

Solucións das actividades 

Vocabulario  

17. Escribimos as oracións co es-
tranxeirismo axeitado e ao seu 
carón escribimos a palabra ga-
lega: 

– O show/espectáculo comeza nun 
intre.  

– Houbo un accidente na carreira 
e tivo que saír o safety car/co-
che de seguridade. 

– Tocou a pelota o porteiro do e-
quipo contrario. É córner/saque 
de banda. 

– O piloto parou no boxes/ taller 
para repostar gasolina. 

– Marcaron un gol pero o xogador 
estaban en outside/fóra de xogo 

18. As palabras en galego son as 
seguintes: 

– e-reader: lector de libros elec-
trónicos. 

– e-learning:: espazo de aprendi-
zaxe virtual. 

– e-mail:: correo electrónico. 

– e-book: libro electrónico. 

19. As palabras equivalentes en ga-
lego son: 

– baseball: béisbol. 

– penalty: penati. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal 23 Imaxinar de que lle gustaría disfrazarse e buscar 
elementos para contar posteriormente un conto con 
todos os elementos correctos. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER  
Comprencer estratexias que in-
terioriza para resolver activida-
des posteriormente con este mé-
todo. 

Descodificar a linguaxe oral de 
forma correcta. 

Comprender a importancia de es-
truturar correctamente os elemen-
tos dun conto para que sexa com-
prensible e interesante. Act. 24.  

Comrpender un texto oral e res-
ponder preguntas sobre o seu con-
tido con corrección e coidado na 
dicción e entoación. Act. 22.  

LINGÜÍSTICA Coñecer estranxeirismos e as 
súas equivalencias na lingua 
propia. 

Empregar correctamente estran-
xeirismos para completar oracións 
e buscar a forma equivalente en 
galego. Act. 17. 

Buscar as formas galegas corres-
pondentes cunha serie de estran-
xeirismos. Act. 19. 

[]   Valid. 25/02/2017



 
7-9

 – derby: derbi. 

– Spam: correo lixo 

– Ping-pong: pimpón. 

– pivot: pivote. 

– Mountain bike: bicicleta de mon-
taña. 

– Handicap: hándicap. 

– Boycott: boicote 

– Look: estilo 

– Film filme 

– Tour: volta 

20. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

– No partido gañaron finalmente 
grazas ao penalti. 

– Chégame moito correo lixo dia-
riamente. 

– Teño unha bicicleta de montaña 
nova desde onte. 

21. Resposta persoal. 

Escoitar e falar  

22. Resposta persoal. 

23. Actividade persoal.  

24. Actividade persoal.  

ANOTACIÓNS 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/737664 - Neste enlace seguiremos traballando os 
estranxeirismo. Para isto. 

Leremos o texto de Sechu Sende que se nos propón e logo descargaremos 
a folla de exercicios que está nun documento de word e resolverana en 
parellas. Cando acaben, poremos os resultados en común e resolveremos 
as dúbidas que poida haber. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente, corrixirá. 
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 Orientacións didácticas

■ A través das actividades que se 
propoñen no apartado Escribir tra-
ballaremos os seguintes contidos: 

● Aprendizaxe de como se escri-
be un conto. 

● Redacción dos problemas que 
pode ter unha nena por ser in-
visible. 

● Redacción de diversos contos e 
textos escritos. 

■ No apartado O trasno das pala-
bras traballaremos os seguintes con-
tidos: 

● Resolución dun encrucillado con 
personaxes de contos. 

● Formación de palabras con síla-
bas. 

● Eficacia lectora con palabras 
cunha liña que as corta. 

● Valoración da literatura como 
medio de coñecemento e recur-
so de lecer persoal. 

Solucións das actividades 

Escribir  

25. Actividade persoal. A modo de 
exemplo: 

– A nena invisible pode ter pro-
blemas para lavar os dentes na 
casa, dado que non se ve a súa 
cara nin a súa boca. 

– No colexio pode ter problemas 
porque ao falar con ela non se 
sabe para onde mira, o que re-
sulta desconcertante para as per-
soas que se dirixe a ela. 

– Nunha festa pode ter problemas 
porque non se sabe onde que-
da a súa man para collerlla e 
poder bailar. 

26. Resposta persoal. 

27. Resposta persoal. 

28. Resposta persoal. 

O trasno das palabras  

1. As solucións do encrucillado son 
as seguintes: 

1. Gretel. 

2. Polgariño 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 2 O trasno Facer o máximo número de palabras posibles cunha 
serie de sílabas separadas e mesturadas. 

 3 O trasno Aplicar a eficacia lectora nunha serie de palabras que 
teñen unha liña na súa zona central. 

 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

LINGÜÍSTICA  Empregar a lingua de forma o-
ral e escrita con corrección e 
limpeza. 

Escribir que problemas podería ter 
en certos ámbitos unha nena que 
se volveu invisible con corrección 
e limpeza. Act. 25. 

Redactar unha historia cun pro-
blema e a súa resolución usando 
unha estrutura correcta e sen co-
meter erros gramaticais. Act. 27. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS 

Valorar as obras literarias e ou-
tras formas de manifestación 
cultural expresadas lingüistica-
mente. 

Valorar a lectura como un medio 
de aprendizaxe e como un recur-
so de lecer persoal. Lectura reco-
mendada. 
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 3. Brancaneves  

4. Shrek 

5. Peter Pan 

2. Resposta persoal. A modo de 
exemplo:  

– peras 

– laxas 

– piñóns 

– améndoa 

– faro 

– limóns 

3. As palabras por liña son:  

– Momento, soldadiño, chumbo, 
esquío, esquecer, carpinteiro. 

– Deserto, perdido, rotuladores, bol-
boreta, bolígrafo, maquinista 

– Teléfono, calcetíns, floreiro, xoa-
niña, camelo, deporte. 

Lectura recomendada 

Proporémoslle esta lectura ao alum-
nado para seguir traballando a va-
loración da literatura como medio de 
comunicación, de lecer e de adqui-
sición de coñecemento. 

ANOTACIÓNS 
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.....................................................
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NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/737665 - Este recurso permítenos facer máis encru-
cillados de forma divertida e que o alumnado pode ir facendo pedindo pistas 
e tamén pode autocorrixirse. 

Pedirémoslles que fagan dous ou tres e logo pedirémoslles que elixan ou-
tros personaxes de contos como no encrucillado da dobre páxina e que llo 
dean a resolver a outro neno ou nena. Así todos os nenos e nenas terán 
que resolver o encrucillado feito por un compañeiro ou compañeira. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas

■ A través das actividades que se 
propoñen no apartado Aprendín tra-
ballaremos os seguintes contidos: 

● Compleción de oracións con de-
terminantes posesivos. 

● Compleción de palabras con –
mp- e –mb-. 

● Substitución de estranxeirismos 
pola forma equivalente galega. 

● Realización correcta dun ditado. 

■ No apartado Avalío as miñas 
competencias traballaremos os se-
guintes contidos: 

● Investigar a vida de Hans Chris-
tian Andersen para contestar 
preguntas sobre ela. 

● Cálculos sinxelos sobre a idade 
e datas de nacementos e morte 
de Andersen. 

● Investigación sobre a bibliogra-
fía de Andersen na Internet. 

Solucións das actividades 

Aprendín  

1. As oracións completas quedan 
así: 

– Mañá virán os meus curmáns 
xogar comigo. 

– A túa cadela aínda non é moi 
grande  

– Como se chama o teu mestre ou 
a túa mestra? 

– Esta chaqueta é miña, se queres 
xa cha deixarei mañá. 

– A súa escola chámase Vagalume. 

– Os nosos avós conséntennos moi-
to, sempre nos mercan todo o 
que queremos. 

2. As oracións quedan do seguinte 
xeito: 

– empanada / combinado / invisi-
ble / cambio / envase 

– chumbo / convidar / combate / 
empresa / vampiro 

– invitación / sombreiro / trompeta 
/ inverno/ comparar 

– tranvía / benvida / campo / cam-
pá / investir 

3. As palabras galegas son: 

– restaurante de comida rápida 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal Ditado Preparar e escribir un ditado con corrección fixándose 
nas posibles dificultades gramaticais. 

Lóxico-matemática 2 Avalío Facer cálculos sinxelos sobre os anos que hai que 
naceu, morreu e cantos anos tería Andersen neste 
momento. 

Lingüística 1 Avalío Responder de forma oral preguntas sobre a vida de 
Hans Christian Andersen. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

LINGÜÍSTICA Coñecer as normas ortográficas 
da lingua. 

Completar palabras cos grupos –
mp-, -mb- ou –nv- segundo co-
rresponda. Act. 2 Aprendín. 

DIXITAL Consultar de forma correcta e 
efectiva recursos da Internet. 

Investigar na Internet que figura 
están vendo nunha imaxe, así co-
mo diversos datos sobre ela, co-
mo o seu peso, cando se fixo, 
canto mide, onde está localizada, 
etc. Act. 5 Avalío as miñas com-
petencias. 

[]   Valid. 25/02/2017



 
7-13

 – disco compacto 

– baixa en calorías 

– éxito mundial  

– partido  

Ditado 

Finalmente, o alumnado realizará un 
ditado. 

Avalío as miñas competencias 

1. Actividade pesoal. A modo de 
exemplo: 

– Hans Christian Andersen naceu 
o 2 de abril de 1805. 

– Escribiu libros infantís, pero ta-
mén novela, teatro, etc. 

– Morreu o 4 de agosto de 1875. 

2. As respostas son: 

– Andersen naceu hai 210 anos. 

– Andersen morreu hai 140 anos. 

– Se vivise, Anderse agora tería 
210 anos. 

3. A resposta é: 

– Andersen escribiu o conto a (O 
parruliño feo) e o c (A vendedora 
de mistos). 

4. Actividade persoal. 

5. Actividade persoal. A modo de 
exemplo:  

– Esta figura está inspirada na se-
reíña de Andersen. 

– A escultura chámase a sereíña 
de Copenaghe . 

– Está en Copenaghe. 

– A sereíña está feita con bronce. 

– A escultura mide 1,25 metros. 

– A escultura pesa 175 quilogra-
mos. 

– Foi esculpida no ano 1913. 

ANOTACIÓNS 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/737666 - Veremos este vídeo onde se nos amosan 
algunhas das estatuas máis famosas de todo o mundo.  

Faremos un exercicio similar ao da dobre páxina. O alumnado porase por 
parellas, elixirán a estatua que queiran e farán unha ficha sobre ela, po-
ñendo datos como cando se fixo, onde está, canto mide e canto pesa, etc. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
  

http://www.tiching.com/41791 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/129119823
3/contido/MBGUAI/ortografi_a.html   

http://www.tiching.com/729264 http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/posesivo.htm 
  

http://www.tiching.com/737663 
https://www.google.es/search?q=mart%C3%ADn+de+la+puente&biw=1440&bih=8
11&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB8QsARqFQoTCIuZ3dW_lMkC
FULVGgodvxYMMg   

http://www.tiching.com/737664 https://galegoenzadar.wordpress.com/2015/01/22/os-estranxeirismos/ 
  

http://www.tiching.com/737665 http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/pasatempos/cruzas/encru.html 
  

http://www.tiching.com/737666 https://www.youtube.com/watch?v=azuNwJlG6vw  
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