
 

Tema 04 
Billy e o vestido rosa 

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 

■ Ao longo desta unidade, os 
nosos alumnos traballarán cos 
contidos que detallamos seguida-
mente: 

● Lectura dun texto narrativo e 
resolución de actividades de 
análise da orde dos aconte-
cementos da narración. 

● Identificación do número dos 
nome e formación do plural. 

● Aprendizaxe da ortografía de 
palabras con h. 

● Aprendizaxe do que son os 
sufixos. 

● Elaboración de fichas de lectura. 

● Exposición oral de opinións so-
bre libros. 

Solucións das actividades 

Antes de ler 

– Resposta persoal. Por algún 
motivo que ignoramos, Billy 
aparece sorprendido mirando o 
seu pelo longo diante dun 
espello e levando un vestido 
rosa con lazos como se fora 
unha nena. Pode estar 
soñando, terse disfrazado, etc. 

– Resposta persoal.  

– Resposta pesoal. A obser-
vación da ilustración non nos 
informa sobre o motivo polo que 
Billy está enfadado. Imaxi-
namos que o outro neno que 
aparece xunto a el fixo ou dixo 
algo que lle molestou. 

1. Resposta persoal. Podemos 
considerar que as palabras que 
Billy lle dixo a Manu son correc-
tas, aínda que debería ter evi-
tado mostrar tan acedamente o 
seu enfado. Podería dicir o 
mesmo nun ton máis amable. 

Actividades de reforzo 
 1.   Pedirémoslles aos nosos 
alumnos que reflexionen sobre os 
sentimentos que Billy, o personaxe 
da lectura, experimenta ao longo da 
narración. 

Organizaremos os nenos por pa-
rellas e pedirémoslles que volvan 
ler a lectura para localizar os 
adxectivos que describen o estado 
de ánimo de Billy. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar e empregar diferen-
tes tipos de códigos e lingua-
xes. 

Interpretar e expor a información 
que transmite unha das ilustra-
cións que acompañan un relato. 
Antes de ler. 

APRENDER A APRENDER Desenvolver estratexias e em-
pregar diversas ferramentas 
para reforzar a adquisición de 
léxico e o coñecemento da lin-
gua. 

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

SENTIDO DA INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

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

Imaxinar ou anticipar desenvol-
vementos ou conclusións. 

Participar nunha conversa sobre 
os desexos personais relaciona-
dos cun relato. Antes de ler. 
Comentar e anticipar de forma 
imaxinativa a actitude dun per-
sonaxe dun relato. Lectura, Pre-
gunta 1. 

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

Participar no comentario colectivo 
sobre o que lle pode ocorrer a un 
personaxe respectando as opi-
nións alleas. Antes de ler. 
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 Cando localicen estes adxectivos, 
faremos unha psota en común para 
comprobar que todos temos os 
mesmos. 

A continuación, comentaremos se 
os sentimentos de Billy nos pare-
cen adecuados ás situacións que 
vive e pensaremos como nos 
sentiriamos nós se nos ocorrese 
algo parecido. 

Solución: Actividade persoal. Os 
adxectivos que describen o estado 
de ánimo de Billy son: abraiado, in-
dignado, desconsolado e enfadado. 

 2.   Encargarémoslles aos nenos 
que expliquen no seu caderno cal é 
a diferenza entre un soño e un 
pesadelo. 

Para comprender ben a diferenza 
entre os dous, pedir´`emoslles que 
fagan un breve resumo dun soño 
que tiveran e que lles gustara e 
outro dun pesadelo que lles 
resultara angustioso. 

Cando rematen, lerano en voz alta 
ante o resto dos compañeiros e 
comprobaremos se os soños e os 
pesadelos duns e doutros se 
parecen en algo ou son totalmente 
diferentes. 

Solución: Actividade individual e 
posta en común en grupo. 

Educamos en valores 

Tratámonos ben 

■ Na lectura dísenos que Manu 
Matón dáballe sempre patadas ao 
noso amigo Billy. 

Reflexionaremos sobre a necesi-
dade de nos tratar con respecto e 
como persoas: 

– Tratades ben os vosos compa-
ñeiros? 

– Gustaríavos que vos desen gol-
pes ou patadas? 

– Cando vos enfadades con al-
guen, comentádesllo ou reaccio-
nades con violencia? 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/88020 

Escoitaremos este vídeo,no que uns nenos de 4.º de Primaria recitan o poe-
ma “Pesadelo” de Xosé Mª Álvarez Blázquez. 

Tamén leremos o poema e asegurarémonos da súa comprensión pregun-
tando: Cando se producen os feitos do poema, de noite oude día? Que fai o 
poeta durante a noite? Que fan os ouriolos? 

 

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 Ler e comprender 
destas páxinas aprenderemos a 
analizar a orde das accións que 
acontecen nunha narración e para 
isto realizaremos estas actividades: 

● Resposta a algunhas preguntas 
sobre o contido da lectura. 

● Identificación das caracterís-
ticas do pelo do protagonista da 
narración. 

● Ordenación dunhas oracións de 
acordo co sucedido na lectura. 

● Identificación do significado 
dunha expresión feita 
empregada na narración. 

● Invención dun encontro do 
protagonista cun personaxe que 
inventemos. 

● Invención dun final para a 
historia. 

● Comentario en común de cal 
sería a nosa reacción se nos 
sucedera algo parecido ao que 
lle sucedeu a Billy. 

Por outro lado, no apartado de 
Gramática, os nosos alumnos 
aprenderán a recoñecer o número 
dos nomes e a formar o plural a tra-
vés destas actividades: 

● Localización na lectura de cinco 
nomes en singular e cinco en 
plural. 

● Compleción duns nomes a partir 
das imaxes que os representan 
e redacción de oracións con 
eles. 

Solucións das actividades 

Ler e comprender 

1. As respostas son as que in-
dicamos a continuación: 

– Cando Billy espertou e se viu no 
espello sentiuse moi im-
presionado. 

– A actitude dos seus pais é de 
total normalidade, como se non 
pasara nada estraño. 

– A gata chámase Bela. 

– Manu Tatón é un neno que sem-
pre lle daba patadas a Billy. 

– Resposta persoal. O máis ló-
xico é supor que todos os seus 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 1 Desenvolver a comprensión lectora do texto respon-
dendo unhas preguntas de contido. 

Intrapersoal 7 Comentar oralmente cun compañeiro unha posible 
reacción persoal a un feito que ocorre na lectura. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

DIXITAL Empregar as ferramentas tec-
nolóxicas e dixitais con eficacia 
e habilidade. 

Practicar a expresión escrita no 
ordenador inventando un encon-
tro entre dous personaxes da lec-
tura. Act. 5. 

APRENDER A 

APRENDER 
Desenvolver a habilidade, a efi-
cacia e a claridade na ex-
presión escrita. 

Crear unha situación imaxinaria 
anticipando como podería acabar 
a historia dun personaxe da lectu-
ra. Act. 6. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Imaxinar ou anticipar desenvol-
vementos e conclusións. 

Expresar oralmente unha reac-
ción persoal diante dunha mesma 
situación que un personaxe da 
lectura. Act. 7 
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 compañeiros se estrañen ao ver 
a Billy convertido nunha nena. 

2. Billy ten o pelo cor cenoria e 
rizado. 

3. Ordenamos as oracións segun-
do aparecen na lectura: 

– Unha mañá Billy espertou e de-
catouse de que se convertera 
nunha nena. 

– A súa nai púxolle un vestido rosa.

– Atopouse co seu pai e díxolle un 
piropo. 

– Non atopou ningún peto en todo o 
vestido. 

– Manu Matón asubioulle. 

– Enfrontouse a Manu Matón. 

– Foi camiño do colexio. 

4. A opción que indica o mesmo 
que a expresión “a nai entrou 
coma un lóstrego” é “a nai en-
troi moi apurada”. 

5. Actividade persoal. 

6. Actividade persoal. 

7. Actividade persoal. 

Gramática 

8. Actividade persoal. A modo de 
exemplo, suxerimos os seguin-
tes nomes: 

– Nomes en singular: espello, 
lóstrego, vestido, cabeza, ceno-
ria. 

– Nomes en plural: pregues, bo-
tonciños, carreiras, rizos, esca-
leiras. 

9. Completamos as parellas de 
palabras do seguinte xeito: 

 

 

noz noces 

 

 

papel papeis 

 

 

botón botóns 

 

 

tambor tambores 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/42261 

Consultaremos esta páxina web, na que acharemos nomes para formar o 
seu plural. A páxina tamén incorpora un botón de “Axuda”, sobre o que 
podemos facer clic se necesitamos lembrar algunha regra. 

Igualmente, se marcamos un nome concreto, aparecerá inmediatamente o 
seu plural. 

 

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, os nenos 
continuarán traballando co apar-
tado de Gramática iniciado na 
páxina anterior, para o que resol-
verán as seguintes actividades: 

● Escritura do plural dunha serie 
de palabras. 

● Compleción de oracións con 
palabras en singular e en plural. 

● Transformación de oracións 
cambiando o número dos 
nomes que aparecen nelas. 

● Observación dunhas ilustracións 
e redacción de oracións en 
singular e en plural sobre elas. 

Seguidamente, no apartado Orto-
grafía, aprenderemos a escribir 
palabras con h e realizararemos es-
tas actividades: 

● Clasificación dun grupo de 
palabras que comenzan por h. 

● Compleción de palabras con h. 

● Identificación das palabras re-
presentadas nunhas fotografías 
e redacción de oracións con 
elas. 

Solucións das actividades 

Gramática 

10. O plural destas palabras é o 
que indicamos a continuación: 

flor → flores / campá → campás / 
comensal →comensais / perdiz 
→ perdices / pastel → pasteis / 
pantalón → pantalóns / farol → 
farois / camión → camións / ani-
mal → animais / nariz → narices / 
cordel → cordeis / xardín → 
xardíns / irmán → irmáns / mes 
→ meses / calor → calores. 

11. Actividade persoal. A modo de 
exemplo,suxerimos completar as 
oracións da forma que indica-
mos: 

– Na selva hai animais de gran 
tamaño. 

– O meu pai é bo cociñeiro. 

– As campás repicaron con forza 
ás doce. 

– O meu xersei é remangado. 

– Teño un xardín con moitas flo-
res de cores. 

– Xoán regaloume unhas flores 
vermellas. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 11 Practicar o singular e o plural das palabras comple-
tando espazos en blanco de oracións. 

Espacial 16 Observar, identificar e utilizar en oracións os nomes 
de dúas fotografías. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Identificar e empregar adecua-
damente os elementos básicos 
da lingua. 

Intepretar e empregar diversos 
tipos de códigos e linguaxes. 

Traballar no plural dos substanti-
vos transformando una lista de 
palabras que en singular. Act. 10. 

Elaborar oracións en plural e en 
singular baseándose nunhas ilus-
tracións. Act. 13. 

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

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

Transformar en singular as ora-
cións que están en plural e vice-
versa. Act. 12. 

Ler e identificar nunha lista de 
palabras todas aquelas que pre-
cisen levar a grafía h no seu ini-
cio. Act. 15. 

Profe de Demo (VV) Valid. 29/04/2016  (Deleg)



 
4-7

 12. As oracións que obtemos ao
transformar o número son: 

– Apaga as luces dos balcóns e 
imos comer uns anacos de 
tortas. 

– Os botóns dos vestidos das 
miñas irmás teñen formas de 
flores. 

– Hai un mes que andaba buscan-
do ese papel. 

– O rapaz caeu xogando no bam-
bán do xardín. 

– Os leóns que hai nos zoolóxicos 
son moi tranquilos. 

– Meus curmáns len os xornais 
polas mañás. 

– As dependentas venderon uns 
lazos azuis. 

13. Actividade persoal. Suxerimos: 

a) María está colocando as flores 
no xarrón. / María sostén unha 
flor na súa man dereita. 

b) Hai moitos pasteis para elixir. / 
Xan xa elixiu o pastel que lle 
gusta. 

c) Os xogadores celebran o gol do 
seu equipo. / O gardameta non 
puido parar o gol. 

Ortografía 

14. A clasificación é: 

– Comenzan por hum–: humano, 
humilde, humidade, humanidade.

– Comenzan por horr–: horrible, 
horrendo, horror, horripilante. 

– Comenzan por hos–: hostal, 
hóspede, hospicio, hospedar. 

15. Así completamos as palabras: 

hospitalario, harmonía, humor, 
horta, humedecer, humidade, 
amigo, hostil, humanitario, in-
fantil, heroe, ola. 

16. Os nomes das construcións das 
fotografías son: 

a) → hospital 

b) → hórreo 

A redacción das oracións é 
unha actividade persoal. A 
modo de exemplo, suxerimos: 

– Fomos ao hospital para co-
ñecer o noso curmán recén na-
do. 

– O hórreo serve para protexer as 
colleitas de gran da humidade 
do chan. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/88022 

Nesta páxina web encontraremos fichas descargables para practicar distin-
tas letras. 

Fixarémonos agora na que di “Palabras con h” e realizaremos as actividades 
propostas. Tamén podemos converter en ditado algunhas das frases que se 
traballan nestas fichas. 

 

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 de Vocabulario 
destas páxinas os nenos apren-
derán o que son os sufixos e como 
se organizan no dicionario as 
diferentes acepcións dunha pala-
bra. Realizarán para isto as 
seguintes actividades: 

● Compleción dunah táboa con 
palabras ás que lles engadimos 
sufixos diminutivos e aumentati-
vos. 

● Identificación da acepción que 
lle corresponde a unha palabra 
procedente da lectura. 

● Procura dunha palabra no 
dicionario e escritura das súas 
acepcións. 

No apartado Escribir os nosos 
alumnos aprenderán a completar 
fichas de lectura. Realizarán para 
isto estas actividades: 

● Ordenación da información 
contida nunha ficha de lectura. 

● Elaboración dunha ficha de lec-
tura sobre o último libro que 
leran. 

Solucións das actividades 

Vocabulario 

17. Debemos completar o cadro 
coa seguinte información: 

vestido → vestidiño, vestidazo, 
vestidón. 

galleta → galletiña, galletaza, 
galletona. 

espello → espelliño, espellazo, 
espellón. 

nena → neniña, nenaza, neno-
na. 

zapato → zapatiño, zapatazo, 
zapatón. 

18. O signficado que ten a palabra 
peto na lectura é o que 
corresponde á súa segunda 
acepción: “Peza do vestido para 
gardar obxectos ou abrigar as 
mans”. 

19. Actividade persoal. Un bico é un 
toque cun movemento de bei-
zos, co impulso do amor ou do 
desexo e en sinal de amizade 
ou reverencia.                             

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 18 Identificar a acepción correcta nun diccionario dunha 
palabra concreta da lectura. 

Intrapersoal 21 Elaborar seguindo as pautas precedentes unha ficha 
do último libro lido. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Aplicar coñecementos morfoló-
xicos sinxelos. 

Desenvolver a habilidade, a ve-
locidade e a comprensión lec-
tora. 

Aplicar sufixos nunha serie de 
substantivos. Act. 18. 

Coñecer a acepción correcta 
nunha entrada de diccionario 
dunha palabra que aparece na 
lectura. Act. 18. 

APRENDER A APRENDER Sintetizar e analizar informa-
ción de maneira ordenada e ló-
xica. 

Aplicar pautas e indicacións xe-
rais de comunicación a contex-
tos concretos. 

Ordenar os diferentes puntos que 
son necesiarios para facer a ficha 
dun libro. Act. 20. 

Elaborar unha ficha dun libro 
seguindo e aplicando as indica-
cións vistas previamente. Act. 21. 
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 Escribir 

20. Ordenamos a información da 
ficha do seguinte xeito: 

Libro 

Minimaladas 

64 páxinas 

Carlos López 

Ed. Xerais de Galicia, colección 
Merlín. Premio Merlín de Litera-
tura Infantil 2007. 

Neste libro hai sesenta historias 
moi breves de diferentes ani-
mais. Entre estes animais ató-
panse o gato, a hiena, o cama-
león, o león, o verme, o corvo, a 
ra e o crocodilo. 

Gustoume moito o libro porque 
son relatos breves que lin en 
momentos soltos. Rin moito 
coas historias dos diferentes 
animais pero a mellor historia é 
a do ourizo. 

21. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo 

 1.   Os alumnos aplicaranlles os su-
fixos diminutivos ou aumentativos 
ás palabras que seguen e indicarán 
que significado adquiren: 

can, pequeño, pau, traste, mo-
zo, mazo, grande, ra, miga, frai-
le, amigo, fío, muller, cama, 
poetisa, vila, vida, xente, feo, 
pálido. 

Despois, poden escribir frases nas 
que apareza cada unha destas 
palabas. 

Solución: A redacción das frases é
unha actividade persoal. A forma 
final das palabras ás que lles 
engadimos os sufixos aumenta-
tivos e diminutivos é: 

– Diminutivos: canciño, pequeni-
ño, pauciño, trastiño, mociño, 
maciño, grandiño, ranciña, mi-
guiña, frailiño, amiguiño, fiíño, 
mulleriña, camiña, poetisiña, 
viliña, vidiña, xentiña, feíño, pali-
diño. 

– Aumentativos: canzazo, peque-
nazo, pauzazo, trastazo, mo-
zazo, grandazo, ranaza, migaza, 
frailazo, amigazo, fiazo, mulle-
raza, camaza, poetisaza, vilaza, 
vidaza, xentaza, feazo, palidazo.

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/88025 

Consultaremos esta páxina web, na que podemos practicar distintos tipos de 
sufixos e, especialmente, os aumentativos e diminutivos. 

Os exercicios son de distintas tipoloxías e permiten decatarse claramente de 
que os sufixos serven para formar palabras novas. Formaremos máis 
palabras usando os sufixos que practiquemos. 

 

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 Escoitar e falar 
destas páxinas, os nenos apren-
derán a falar sobre libros. Reali-
zarán para isto estas actividades: 

● Comentario oral do tipo de li-
bros que nos gustan. 

● Exposición oral dos datos que 
coñecemos acerca dun libro 
cola lectura da súa portada e da 
súa contraportada. 

● Comentario oral das nosas im-
presións sobre o libro do que só 
coñecemos a portada. 

No apartado O trasno das palabras 
os nenos terán que resolver as 
seguintes actividades: 

● Identificación dos títulos de dous 
libros cuxas letras aparecen 
boca abaixo. 

● Elaboración dunha caveira 
cunha cabaza a partir dunhas 
instrucións. 

● Resolución dunha proba de 
eficacia lectora na que de-
bemos recompor a orde dos 
versos dun poema. 

Solucións das actividades 

Escoitar e falar 

22. Actividade en grupo. 

23. Actividade en parellas. A infor-
mación que debemos comentar 
é a seguinte: 

Título: Os irmáns pillabáns. 

Argumento: resúmese na con-
traportada do libro. 

Autor: Marianela. 

Personaxes: Barba Vermella, 
Pata de Pau e Barba Negra. 

Lugar de acción: Illas atlánticas 
de Galicia. 

24. Actividade en grupo. 

O trasno das palabras 

1. Os títulos que debemos desci-
frar son estes: 

– Unha noite de meigas: o Sa-
maín. 

– Samaín: sube ao faiado do te-
rror. 

2. Actividade persoal. 

3. As parellas de versos que de-

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

22 Ecpresar oralmente os gustos sobre libros ilustrados. Intrapersoal 

24 Expresar oralmente preferencias sobre libros. 

O tr..., 1 Descifrar dous títulos de libros coas letras ao revés. Lingüística 

O tr..., 3 Ler e ordenar un poema con versos desordenados. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Comunicarse con outras per-
soas de forma construtiva e 
eficaz coas fórmulas e o re-
xistro adecuado a cada situa-
ción comunicativa concreta. 

Traballar a expresión oral falando 
de libros; comentar na clase os 
gustos sobre os libros con foto-
grafíase ilusrtacións, e se quere-
ría ler un concreto . Act. 22, 24. 

CONCIENCIA E 

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

Aplicar criterios de creatividade 
e imaxinación na elaboración 
de debuxos e manualidades 

Identificar os datos que se coñe-
zan de información dun libro e os 
versos desordenados nun poema. 
Act. 23, O trasno..., Act. 3. 

Facer unha caveira de cabaza 
seguindo as instruccións. O tras-
no das palabras, Act. 2. 
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bemos formar son as que indi-
camos a continuación: 

Cos pelos de punta  
e coa pel de galiña 
xa a noite despunta 
e o horror se aveciña. 

Dos medos, curuxas 
feitos que arrepían, 
fantasmas e bruxas 
tratará este día! 

Coas candeas acesas 
desfilan caveiras 
nas noites escuras 
das carballeiras. 

Todos xuntiños 
caminamos á fin 
a facermos a festa 
do deus Samaín. 

Actividades de reforzo 

 1.   Organizaremos os nenos en 
parellas e pedirémoslles que ima-
xinen que son escritores para in-
ventar o título dun libro que queiran 
escribir e un resumo do seu 
argumento. 

Cuando decidan o título e o 
argumento, entregarémoslles unha 
cartolina rande para que deseñen 
nela a portada e a contraportada do 
seu libro seguindo o modelo da 
Actividade 23 do apartado Escoitar 
e falar. 

A final, un membro de cada parella 
mostrará o deseño da portada do 
seu libro e entre todos votaremos 
para elixir os tres que máis nos 
gusten. 

Teremos que valorar a orixinalidade 
do título e do argumento e a 
calidade da ilustración que apareza 
na portada. 

Solución: Actividade en parellas. 

 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/88029 

Leremos este artigo ou outros parecidos, sobre a procesión das caveiras en 
Catoira. Elaboraremos unha pequena ficha coa información que obteñamos 
sobre esta festividade. 

Ao terminar, podemos preguntarlles aos nenos se lles gustan este tipo de 
celebracións e se algunha vez participaron nalgunha. 

 

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 Aprendín desta 
dobre páxina realizaremos activi-
dades de repaso dalgúns dos 
contidos traballados ao longo da 
unidade: 

● Formación de regras grama-
ticais sobre a composición dos 
plurais e escritura de exemplos. 

● Compleción de oracións con 
nomes en singular e en plural. 

● Clasificación de palabras se-
gundo sexan ou non diminu-
tivos ou aumentativos. 

● Completar con h as palabras 
dunhas oracións nas que sexa 
necesario. 

● Realización dun ditado. 

No apartado Avalío as miñas 
competencias os nosos alumnos 
realizarán diversas actividades rela-
cionadas coas bibliotecas: 

● Identificación do que podemos 
encontrar nunha biblioteca. 

● Identificación das normas que 
son correctas para usar unha 
biblioteca e das que non o son. 

● Interpretación do plano dunha 
biblioteca. 

● Análise das portadas dalgúns 
libros e identificación do tipo de 
lector ao que van dirixidos e da 
clase de libro que se trata. 

Solucións das actividades 

Aprendín 

1. Formamos as regras grama-
ticais e suxerimos os seguintes 
exemplos: 

– As palabras agudas rematadas 
en –n fan o plural en –s 
(camión-camións). 

– As palabras agudas rematadas 
en –l fan o plural en –is (papel-
papeis). 

– As palabras agudas rematadas 
en –z fan o plural en –ces 
(rapaz-rapaces). 

– As palabras agudas rematadas 
noutra consoante fan o plural en 
–es (flor-flores). 

2. Actividade persoal. 

3. Debemos completar a táboa 
cos datos que indicamos: 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal Ditado Realizar un ditado, fixándose nas palabras destaca-
das, e autoavaliar os seus resultados. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER  
Aplicar coñecementos adquiri-
dos e xerar resultados novos. 

Valorar o ditado como técnica 
facilitadora da aprendizaxe. 

Coñecer e aplicar estratexias de 
traballo individual e autónomo. 

Relacionar reglas de plurais e es-
cribir exemplos. Apr..., Act. 1. 

Realizar un ditado e avaliar os 
seus resultados. Ditado. 
Coñecer as funcións, característi-
cas, valores e estrutura das bi-
bliotecas. Avalío..., Act. 1-4. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Aplicar estratexias útiles de es-
tudo e de aprendizaxe. 

Coñecer as posibilidades e fun-
cións da biblioteca. Av..., Act. 1-4. 

SENTIDO DA INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Adoptar estratexias e recursos 
para desenvolver a propia ca-
pacidade de aprendizaxe. 

Identificar os elementos dunha bi-
blioteca e a diversidade e tipolo-
xía duns libros. Avalío..., Act. 1, 4. 

SOCIAIS E CÍVICAS Participar en actividades colec-
tives de forma colaborativa. 

Sinalar actitudes correctas e es-
pazos nunha biblioteca. Av., 2, 3. 
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– Diminutivos: cousiña, biquiño. 

– Aumentativos: castañazas, mo-
cetón, casona, festón. 

– Non son diminutivos: liña, cami-
ño, veciña. 

– Non son aumentativos: cabaza, 
bagazo, balón. 

4. Completamos as oracións do 
xeito que indicamos: 

– Olga e María comen ovos con 
patacas. 

– A letra hache non soa. 

– Hoxe Henrique viu unha hiena. 

– A profesora de historia puxo un 
exame. 

– No parque hai un can que xoga 
co seu óso. 

Avalío as miñas competencias 

1. Podemos atopar nunha bi-
blioteca: revistas, DVD, mapas, 
libros infantís, CD-Rom, enci-
clopedias e dicionario. 

2. Copiamos as normas correctas 
e corriximos as incorrectas: 

– É necesario presentar o carné 
da biblioteca para o préstamo 
dun libro. 

– Cando collas un libro, deixa os 
outros ben colocados. 

– Non podes escribir e debuxar 
nos libros. 

– A biblioteca é un lugar silencio-
so e tranquilo. 

3. Os lugares nos que debemos 
realizar as actividades in-
dicadas son: 

– Devolver un libro […]: 8 

– Consultar o diccionario […]: 5. 

– Facer un traballo en grupo: 1. 

– Ver un documental […]: 2. 

– Estudar a lección de lingua: 9. 

– Participar na sesión do […]: 3 

– Comprobar se o libro […]: 7. 

– Consultar un artigo […]: 6. 

4. Actividade persoal. Suxerimos: 

a) Conto de aventuras para nenos.

b) Obra de teatro para adultos. 

c) Conto infantil. 

d) Novela de aventuras para nenos 
maiores de 11 anos. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/41580 

Encontramos nesta páxina web algúns exercicios para que os nosos 
alumnos poñan en práctica os seus coñecementos sobre a formación do 
plural.  

Podemos realizar as actividades propostas que, ademais, son autoavalia-
bles e permítenlles aos nenos valorar o seu progreso na aprendizaxe dos 
distintos conceptos. 

 

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/41580 
http://www.xente.mundo-
r.com/tintarras/exercicios/nome/plural/Plurais3.htm?utm_source=tiching&utm_med
ium=referral   

http://www.tiching.com/42261 
http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/subs_adx.htm?
utm_source=tiching&utm_medium=referral   

http://www.tiching.com/88020 
http://www.blogoteca.com/bbs/index.php?cod=42339&utm_source=tiching&utm_m
edium=referral   

http://www.tiching.com/88022 
http://centros.edu.xunta.es/ceipdefrions/webantiga/descarga/ortograg.htm?utm_so
urce=tiching&utm_medium=referral   

http://www.tiching.com/88025 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/aulavirtual/file.php/1/Libros_Lim/Li
m_galego_5/galego_tema8/vocabulario_tema8/vocabulario_tema_8.html?utm_so
urce=tiching&utm_medium=referral   

http://www.tiching.com/88029 
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2010/11/01/caveiras-asustan-
catoira/486648.html?utm_source=tiching&utm_medium=referral  
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