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Orientacións didácticas 

■ Nesta unidade propónsenos 
unha lectura narrativa a través da 
que poderemos reflexionar sobre a 
linguaxe e o xogo que dan as 
palabras e as letras. 

Antes de responder as preguntas de 
comprensión, os alumnos realizarán 
as seguintes actividades: 

● Lerán o título, observarán as 
imaxes e farán hipóteses sobre 
o contido da lectura. 

● Responderán de forma oral as 
preguntas formuladas antes da 
lectura. 

● Lerán a lectura poñendo aten-
ción nas palabras que non 
entendan. 

A continuación, os nenos realizarán 
as actividades que se propoñen para 
comprobar que comprenderon a 
lectura. 

Solucións das actividades 

Antes de ler 

– Resposta persoal. 

– Ter unha palabra “na punta da 
lingua” significa que ao querer 
dicir unha cousa non nos sae. 

– Resposta persoal. A modo de 
exemplo, os alumnos poden 
comentar que as letras están 
xogando enre elas e que lles 
gusta mirar a televisión cando 
tamén o fan os nenos. 

1. Resposta persoal. As palabras 
xogan ao entroido porque as le-
tras se disfrazan e unhas visten 
os traxes das outras de xeito que 
nos confunden e é cando 
cometemos faltas de ortografía: 
“vurro” en lugar de “burro”, etc. 

Ler e comprender 

1. As palabras xogan ás agachadas 
cando queremos dicir algo e non 
nos sae. 

2. As palabras están a xogar ao en-
troido. A súa forma correcta é:  

vurro → burro 

keixo → queixo 

touziño → touciño 

autogús → autobús. 

3. As palabras, cando están a 
xogar ao balón sácanlles o rabo 
aos “a” para que roden mellor. 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 2 Expresar o funcionamento duns xogos tradicionais. 

Espacial 4 Separar correctamente as palabras dunha frase.               
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Desenvolver estratexias e utili-
zar diversas ferramentas para 
reforzar a adquisición de léxico 
e o coñecemento da lingua. 

Favorecer a adquisición de léxico 
a través da lectura de relatos e 
dos glosarios que acompañan as 
lecturas. Lectura. 

Xogar a formar palabras compos-
tas e debuxalas. Act. 8. 

SENTIDO DA INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

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

Participar nunha conversa sobre 
a expresión ter unha palabra “na 
punta da lingua”. Antes de ler. 

SOCIAIS E CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas de forma colaborativa, 
respetando as aportacións dos 
outros. 

Participar no comentario colectivo 
dunhas preguntas aoredor dun 
título dun texto respectando  as 
opinións alleas. Antes de ler. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Desenvolver habilidades de de-
buxo e color ou de esbozo. 

Interpretar e debuxar palabras in-
ventadas compostas. Act. 8. 
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 4. A frase correcta é a seguinte: 

De tanto mirarse no espello 
púxoselle cara de coello. 

5. As frases son as seguintes: 

– Cando as palabras xogan ás 
carreiras chegan xuntas á meta.

– Cando as palabras xogan á roda 
cóllense da man. 

– Cando as palabras xogan ao 
burro montan unhas por riba das 
outras. 

– Cando as palabras xogan ao 
entroido confúndennos cando 
escribimos. 

6. Cando as palabras saen bai-
longas ou roqueiras nos nosos 
escritos haberá tal rebumbio que 
serán imposibles de ler. 

7. O que máis lles gusta é sentar 
connosco a ver na televisión o 
noso programa favorito. 

8. b). As palabras gozan sentando 
con nós a ver o noso programa 
favorito. 

Actividades de reforzo 

 1.  Buscaremos algúns palíndroms 
sinxelos e escribirémolos no ence-
rado. Por exemplo: 

– E ti, o navío na noiva noite. 

– A terra trona e a nortar reta. 

Aproveitaremos para explicar que un 
palíndromo é unha palabra ou frase 
que se le igual de esquerda a dereita 
que de dereita a esquerda. 

Finalmente, pedirémoslles aos 
alumnos que os memoricen. 

Solución: Actividade en grupo. 

Educamos en valores 

O valor da comunicación 

■ Reflexionaremos sobre a impor-
tancia da comunicación para un bo 
funcionamento das relacións Inter.-
persoais e sociais. Formularemos 
as seguintes preguntas: 

– Que sentes ao lle explicar as 
túas perocupacións a alguén de 
confianza? 

– Por que cres que hai tantas 
linguas no mundo? 

– Hai outros xeitos de se comuni-
car coas persoas que non sexa 
falando? 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/81199 – Antes de empezar a lectura, podemos 
mirar este vídeo do “xogo da estornela ou billarda”, un dos xogos máis 
coñecidos e populares en toda Galiza. Preguntaremos: 

– Onde podemos practicar este xogo? Que instrumentos se empregan para 
xogar? 

– Cantos xogadores hai? Como se reparten? Que deben facer? Quen 
gañará? 

A continuación, o alumnado tamén nos pode explicar xogos que coñeza. 

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

■ No apartado de Gramática, os 
nosos alumnos mellorarán os seus 
coñecementos sobre os sistemas de 
comunicación realizando as se-
guintes actividades: 

● Análise dunhas viñetas e 
identificación do tipo de linguaxe 
nelas representado. 

● Identificación da mensaxe de 
diferentes tipos de sinais. 

Por outra banda, na sección de 
Ortografía, os nenos aprenderán a 
utilizar o punto e as maiúsculas.  

● Completarán un texto utilizando 
os tres tipos de punto estu-
dados e as maiúsculas. 

● Analizarán outros tipos de pala-
bras que tamén se escriben con 
maiúscula. 

Solucións das actividades 

Gramática 

9. Linguaxe oral → A nai de Berta 
chamándoa para se erguer → 
A nai de Berta está a falar coa 
súa filla.  

Linguaxe escrita → O mestre es-
cribindo no encerado → O profe-
sor utiliza a lingua escrita –letras-. 

Xestos → a nai de Berta e Berta 
despedíndose coa man → Berta 
e a súan nai moven as mans 
para se despedir. 

Sinais acústicos → O timbre do 
colexio → O son informa de que 
hai que entrar na clase. 

Sinais visuais → O semáforo na 
estrada → É un sinal que se 
percibe pola vista.  

10. As respostas son as seguintes: 

a) Botar o lixo na pa-
peleira. 

b) Prohibido pisar o cés-
pede. 

c) Para uso de persoas 
con minusvalía. 

d) Prohibido fumar. 

e) Ascensor. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Interpersoal 10 Interpretar as mensaxes que transmiten sinais comúns 
da vida cotiá. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SOCIAIS E CÍVICAS Recoñecer a gran variedade de 
formas que ten o ser humano 
de comunicarse cos demais. 

Comprender o papel dos sinais 
visuais na transmisión non verbal 
de mensaxes e interpretalas de 
maneira correcta. Act. 10. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS 

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

Ler un conto valorando a súa 
capacidade estética e os aspectos 
máis creativos do seu argumento. 
Act. 11. 

APRENDER A 

APRENDER 
Relacionar as novas aprendi-
zaxes cos coñecementos pre-
vios xa adquiridos. 

Aplicar estratexias útiles de es-
tudo e de aprendizaxe. 

Reflexionar sobre os seus coñe-
cementos previos do uso da 
maiúscula e expoñelos ordenada 
e comprensiblemente. Act. 12. 

Indicar os signos de puntuación 
dun texto con distintas cores, 
repasando os seus usos res-
pectivos. Act. 13. 
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 Ortografía 

11. Empezou sendo lapiseiro dun 
xornalista. Pero cansou de escri-
bir palabras de guerra e cousas 
tristes. 

Un bo día marchou a percorrer 
mundo. Pasou por moitas mans: 
sabios, escritores, arquitectos ou 
sabios. Pero non era feliz. 

Ata que acertou ao caer nas 
mans dun neno. Agora si que 
estaba contento. 

Pasaba o día debuxando paxa-
ros, margaridas, cabalos; escri-
bindo palabras sinxelas: papá, 
mamá, neno, amor. 

E así, íase facendo cada vez 
máis e máis pequeno. Pero co 
neno non lle importaba gastarse.

12. Outros casos nos que temos que 
empezar por letra maiúscula son 
os nomes propios. 

13. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo 

 1.  Analizaremos entre todos estas 
frases e comentaremos por que se 
escribe maiúscula en cada caso: 

– Que prato máis bo! Gustouche?

– As festas do Entroido en Verín 
son moi sonadas. 

– No libro As aventuras de 
Guauguau os protagonistas son 
Guauguau e Amador. 

A continuación formularemos as 
regras sobre as maiúsculas e bus-
caremos máis palabras que res-
pondan ás regras identificadas. 

Solución: Actividade en grupo. 

Actividades de ampliación

 1.   Reforzaremos os coñecemen-
tos dos tipos de comunicación: 

– Dividiremos a clase en grupos 
de cinco nenos. 

– Pedirémoslle a cada grupo que 
pense dúas situacións comunica-
tivas onde se utilicen diferentes 
sistemas de comunicación. 

– Logo, cada grupo representará as 
súas situacións e os demais 
identificarán o sistema usado. 

Solución: Actividade en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/81204 – Observaremos atentamente esta fotogra-
fía da Internet con todas as caras e expresións deste home. 

Intentaremos averiguar que mostra cada unha delas, que expresa e en que 
situacións podemos utilizalas. 

Podemos practicar algunhas destas caras ou xestos. Deste xeito, veremos 
efectivamente o valor da linguaxe non verbal. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ 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

■ Na primeira páxina do apartado, 
aprenderán o alfabeto galego e o 
uso correcto do dicionario a través 
destas actividades: 

● Compleción e ordenación de se-
ries de letras do abecedario. 

● Ordenación alfabética dunha 
serie de palabras. 

A continuación, no apartado Es-
coitar e falar, os nenos practicarán 
as presentacións. 

● Simularán presentacións orais 
imaxinando diferentes situa-
cións. 

● Presentarán un membro da 
propia familia a través dunha 
fotografía. 

Solucións das actividades 

Vocabulario 

14. De esquerda a dereita e de 
arriba a abaixo, as respostas 
son as seguintes: 

a b c / e f g / i l m / p q r / u v x 

b c d / g h i / n ñ o / s t u / x z  

o p q / v x z / m n ñ / q r s / d e f 

15. As palabras ordenadas alfabeti-
camente son as seguintes: 

Afialapis 

Amodoro  

Bolígrafo 

Carteira 

Colexio 

Compañeiro 

Dado 

Dedal 

Estoxo 

Ficha 

Ler 

Tarde 

16. Actividade persoal. 

Escoitar e falar 

17. Actividade persoal. 

18. Actividade persoal. 

19. Actividade persoal. 

20. Resposta persoal. Os alumnos 
poden comentar que non se 
debe presentar unha persoa 
maior do mesmo xeito que se 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

18 Dialogar cos seus compañeiros, formulándolles algun-
has preguntas persoais. 

Interpersoal 

22 Idear e representar situacións nas que saúde a outra 
persoa e se despida.                

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Valorar as definicións, o dicio-
nario e a orde alfabética como 
ferramentas de aprendizaxe. 

Aplicar estratexias útiles de es-
tudo e de aprendizaxe. 

Aplicar coñecementos adquiri-
dos de maneira práctica para 
xerar resultados novos. 

Ordenar un conxunto de palabras 
alfabeticamente. Act. 15. 

Subliñar sistematicamente as pa-
labras que non entenda e bus-
calas no dicionario para aprender 
o seu significado. Act. 16. 

Realizar a presentación dunha 
persoa seguindo as pautas in-
dicadas no libro. Acts. 17 e 19. 

SOCIAIS E CÍVICAS Desenvolver destrezas que fa-
ciliten a convivencia, o respec-
to e o entendemento entre as 
persoas. 

Traballar cos seus compañeiros, 
respectando as súas achegas e 
apreciando a diversidade como un 
factor positivo. Acts. 18, 20 e 22. 
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 presentaría un amigo da súa 
idade. 

21. Actividade persoal. 

22. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo 

 1.  Completaremos estas palabras 
coa letra inicial que lles falta. 
Despois ordenarémolas alfabetica-
mente: 

– ...ersoa ...mperador 

– ...ío ...opa 

– ...oche ...gulla 

– ...vión ...ato 

– ...orta ...uller 

Solución:  agulla, avión, coche, 
culler, emperador, gato, persoa, 
porta, río, sopa. 

 2.   Pedirémoslles aos alumnos que, 
con axuda dos seus pais, realicen 
unha presentación persoal en Power-
Point. Para isto poden incorporar 
fotografías que consideren significa-
tivas: p.ex. de cando eran pequenos, 
das actividades que lles gusta 
realizar, etc.. 

Solución:  Actividade persoal. 

Actividades de ampliación

 1.  Elaboraremos un mural co 
alfabeto galego. Debuxaremos 
unha letra noutro folio. 

A continuación, pensaremos entre 
todos o nome dun obxecto que 
comece con esa letra. Por exem-
plo: coa A, áncora. 

Faremos un debuxo de cada unha 
destas cousas e pegarémolo 
debaixo da letra que corres-
pondra. 

Finalmente podémolo colgar na 
parede da clase para ter o alfabeto 
presente durante todo o curso. 

Solución: Actividade en grupo. 

 2.   Xogaremos cos alumnos a 
escribir palabras a partir do seu 
soletreo.  

Para isto, iremos soletreando letra a 
letra unha palabra e os nenos terán 
que escribila. Por exemplo: ce, o, ce 
hache, e = coche. 

Solución: Actividade en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/81209 – Miraremos cos nosos alumnos esta 
páxina web na que veremos a presentación dun rapaz. 

Pasaremos as diapositivas e iremos comentando o seu contido. 
Fixarémonos especialmente nas partes nas que se divide: datos persoais, o 
que lle gusta e non lle gusta, etc. 

Finalmente, pedirémoslles aos alumnos que comenten como se presentarían 
eles, que outras informacións incluirían na presentación. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ 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

■ No apartado Escribir desta 
dobre páxina, os aprenderán a 
utilizar correctamente a súa axenda 
escolar a través de diferentes 
actividades: 

● Análise da planificación das 
páxinas dunha axenda corres-
pondentes a unha semana. 

● Invención e planificación das 
actividades polo propio alumno. 

Na sección O trasno das palabras, 
os nenos traballarán diferentes 
aspectos da lingua. 

● Completarán as palabras que 
faltan nun poema. 

● Practicarán a eficacia lectora e 
resolverán referáns e adiviñas. 

Solucións das actividades 

Escribir 

23. As respostas son: 

– Podemos ver sete días. 

– Hai exame o día 6, luns.  

– Hai unha celebración familiar o 
domingo, día 12, celébrase o 
aniversario da cuñada Paula.  

– Resposta persoal. 

– Hai actividades extraescolares o 
luns dia 6 (clase de piano) e o 
venres 10 (clase de natación). 

– Resposta persoal. 

24. Actividade persoal. 

O trasno das palabras 

1. As respostas son as seguintes: 

As letras son coma nenas 

ás que lles gusta xogar,  
ir soas lucindo os traxes 

ou xuntiñas pola man. 

Poden explicar mil cousas 

que nos saen do corazón,  
convértense en cartas, contos… 

ou forman unha canción. 

As letras moi formaliñas 

nos libros adoitan vivir  
se nós abrimos as follas, 

todas volverán saír! 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Interpersoal 23 Reflexionar sobre as distintas actividades que leva a 
cabo colectivamente con outras persoas. 

Lingüística O trasno, 2 Interpretar e explicar dous refráns. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer equivalencias, para-
lelismos ou outros tipos de 
relación de elementos diversos 

Ler e interpretar correctamente 
unha axenda e responder pre-
guntas de contido desta. Act. 23. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Gozar da beleza e descubrir as 
posibilidades estéticas de de-
terminadas composicións. 

Ler un poema incompleto e com-
pletalo de forma que teña a rima 
e o ritmo correctos.O tr., Act. 1. 

Apreciar a capacidade creativa e 
o inxenio manifestados nos re-
fráns e nas adiviñas e ser cons-
cientes da súa relación coa cultu-
ra popular. O trasno…, Act. 2 e 3. 

DIXITAL Interpretar información en In-
ternet para reforzar e ampliar 
coñecementos. 

Consultar en Internet unha páxina 
web sobre as adiviñas. Explora-
dor dixital. 
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 2. O significado dos refráns é o 
seguinte: 

– Setembro ou leva as pontes ou 
seca as fontes: tanto pode chover 
moito como non chover nada. 

– Se queres ter bo mel, cata as 
colmeas por San Miguel: a mellor 
época para o mel é setembro. 

3. As respostas son as seguintes: 

– Ten lombo e non anda, follas ten 
e non é planta, sabe moito e nada 
fala: o libro. 

– Cun veo de tul e un pedaciño de 
pan, formaremos unha flor. 
Sabes ti decirme cal?: tulipán. 

Actividades de reforzo 

 1.   Podemos mostrarlles aos alum-
nos que existen diferentes tipos de 
axenda. Para isto levaremos á 
clase unha axenda de teléfonos e 
enderezos.  

Entre todos comentaremos como 
se completa e que datos se soen 
escribir: enderezos, teléfonos, en-
derezos electrónicos, etc. 

Animaremos o alumnado a ter xa 
unha axenda deste tipo na que 
vaian ordenando os seus contactos.

Solución: Actividade en grupo. 

Actividades de ampliación 

 1.  Distribuiremos os nenos por 
parellas e dirémoslles que imaxinen 
que preparan unha excursión a 
unha casa de colonias de tres días.

Cada unha das parellas pensará o 
lugar ao que lle gustaría ir e que 
actividades quererían realizar du-
rante eses días.  

Para iso debuxarán nunha cartolina 
os tres días simulando o formato 
dunha axenda e distribuirán as 
actividades tendo en conta as 
franxas horarias e as horas das 
comidas. 

A continuación, cada parella sairá 
expor a súa proposta de colonias e 
de actividades intentando defender 
a súa planificación.  

Finalmente, cada neno escollerá a 
proposta que máis lle gustara e 
entre todos decidiremos cal é a 
mellor planificada. 

Solución: Actividade en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/81206 – Miraremos cos alumnos esta imaxe 
dunha axenda escolar, pedirémoslles que analicen os distintos apartados e 
comentarémola a partir das seguintes preguntas: 

– Cantos días hai nesta axenda escolar? Son os dunha semana? Hai menos 
ou máis? Hai algún sitio no que poidamos ver todo o mes? Onde?  

– Para que serve unha axenda? Onde realizaremos as anotacións? Que cres 
que podemos anotar nunha axenda escolar? 

 

LIBRO DIGITAL 

■ 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

■ Nos apartados desta dobre 
páxina os alumnos traballarán os 
seguintes contidos: 

● A representación de mensaxes 
mediante sinais visuais. 

● A escritura ordenada do alfa-
beto galego. 

● A corrección dun texto colo-
cando os puntos e as maiús-
culas que faltan. 

● A preparación e realización dun 
ditado. 

● A lectura dun texto sobre os 
emoticóns. 

● A correspondencia entre emo-
ticóns e as palabras corres-
pondentes. 

● A escritura correcta de men-
saxes cargadas de erros. 

Solucións das actividades 

Aprendín 

1. Actividade persoal. A modo de 
exemplo, propomos a repre-
sentación das seguintes situa-
cións: 

Perigo! Obras na estrada 

Podemos debuxar un triángulo 
de perigo e, dentro, un señor 
traballando con pico ou pa. 

Prohibido tocar a bucina 

Podemos debuxar unha bucina 
riscada por unha aspa. 

Gasolineira a 500 m. 

Podemos debuxar un surtidor de 
gasolina e escribir 500 m. 

Os cans non poden pasar 

Podemos debuxar un can 
riscado cunha aspa. 

Teño moita fame. A que hora 
comemos? 

Podemos acariñar a barriga 
cunha man mentres coa outra 
xuntamos os dedos e os 
diriximos cara á boca varias 
veces encollendo os ombreiros. 

2. O alfabeto galego é: a, b, c, d, 
e, f, g, h, i, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, 
t, u, v, x, z. 

3. O refrán que se obtén é o 
seguinte:  

Falando enténdese a xente. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal Ditado Realizar un ditado e autoavaliar os seus resultados. 

Interpersoal Av..., 2 Substituír emoticóns por expresións equivalentes. 

Lingüística Av..., 4 Decodificar un texto no que as letras están alteradas.         
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SOCIAIS E CÍVICAS Recoñecer a gran variedade de 
formas de comunicación. 

Converter mensaxes verbais en 
sinais visuais. Act. 1 de Aprendín. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Gozar da beleza e descubrir as 
posibilidades estéticas de de-
terminadas composicións. 

Apreciar a creatividade dos re-
fráns. Act. 3 de Apr...  
Aprender máis sobre a historia 
dos emoticóns. Act. 1 de Av... 

APRENDER A 

APRENDER 
Valorar o ditado como técnica 
facilitadora da aprendizaxe. 

Adoptar pautas e estratexias 
na elaboración de textos. 

Realizar un ditado e avaliar os 
seus resultados. Ditado. 
Traballar as funcións e posibili-
dades das emoticonas. Av…, 2-4. 

DIXITAL Desenvolver destrezas para a 
procura, selección e trata-
mento da información. 

Organizar e utilizar a información 
á súa disposición para chegar a 
solucións óptimas. Av…, Act. 1-4. 
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4. O texto correcto queda do 
seguinte xeito: 

O sábado irei xogar con 
Xandra. Vive en Vedra e desde 
o seu cuarto vese o Pico Sacro 
e o río Ulla. Despois de me-
rendar iremos chamar a Lois. 
Xandra ten un gatiño chamado 
Micho e unha ovella á que lle 
chama Perica. 

– Si, o texto debe empezar con 
maiúscula. 

– Si, os nomes propios escrí-
bense con maiúscula. 

– Si, despois de punto escríbese 
maiúscula. 

Avalío as miñas competencias 

1. Actividade persoal. 

2. Actividade persoal. A modo de 
exemplo, as respostas poden 
ser as seguintes: 

Mensaxe 1 

Ola, mamá! Estou na biblioteca. 
Ás 18 h xa estarei lista. Espé-
rame na porta. Bicos e ata logo! 

Mensaxe 2 

Avoíña, saquei un 9 no exame 
de Lingua! Que ben! 

Mensaxe 3 

María inventa sempre as cou-
sas que conta. É moi mentireira.

3. O emoticón que se relaciona con 
cada mensaxe é o seguinte:  

– Estiven toda a tarde rindo 
contigo!: c   

– Gardarei o segredo. Confia en 
min!: a  

– Non o podo crer!: b  

– Non podo ir mañá á piscina!: e  

– Marquei o mellor gol do partido!: 
d. 

4. As mensaxes correctamente 
escritas son:   

– Chegarei tarde. Vémonos ás 9! 

– Hoxe non podo ir contigo, pero 
espérame mañá! 

– Avó, o mellor partido da tem-
pada! 4-0! 

 

ANOTACIÓNS 

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/6467 – Nesta web accederemos ás diferentes 
estancias dunha casa para identificar as tarefas que podemos realizar en 
cada caso. Podemos preguntarlles: 

– Que partes da casa puidemos ver? Que tarefas podedes realizar en cada 
unha delas? Como axudades na vosa casa? 

Ademais de xogar en grupo, repartiremos folios entre os nenos e 
pedirémoslles que anoten a orde que seguiron ao facer as tarefas. 

 

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/6467 http://www.meninos.org/mundodemilu/xogos/tarefas_cas.swf 
  

http://www.tiching.com/81199 https://www.youtube.com/watch?v=qfVjBtm83_k 
  

http://www.tiching.com/81204 
http://1.bp.blogspot.com/-
EF9XzXXWF8g/UcrxjHW5ZEI/AAAAAAAAEG8/sURfBW7wqUA/s400/6-faces.jpg   

http://www.tiching.com/81206 http://www.usd385.org/pages/uploaded_images/agenda3.jpg 
  

http://www.tiching.com/81209 http://www.slideshare.net/ceide/eu-chmome-ceide 
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