
 

Tema 12 
A pesca co rabo 

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 

 

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



 
12-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Orientacións didácticas

■ Nesta unidade os nosos 
alumnos traballaran os seguintes 
contidos: 

● Recoñecemento de verbos con- 
xugados e infinitivos. 

● Separación de palabras ao final 
de liña. 

● Coñecemento de palabras ho- 
mónimas. 

● Escritura e explicación dun con- 
to. 

Solucións das actividades 

Antes de ler 

– Resposta persoal. Para res- 
ponder esta pregunta, os 
alumnos terán que ler o título e 
mirar con atención as ilus- 
tracións que acompañan a 
narración. Ambos indican que o 
conto trata dun lobo que intenta 
pescar co seu rabo mentres un 
raposo o molesta. 

– Resposta persoal. Explicaremos 
que por arte de pesca 
enténdense os diferentes mé- 
todos que existen para pescar, 
tal e como o cerco, o arrastre 
ou a pesca con anzol. 

1. Resposta persoal. Os nenos de- 
berían darse de conta de que a 
actitude do raposo, que engana e 
se burla do lobo, é inxusta e 
reprochable. 

Actividades de reforzo 

 1.   Para traballar a lectura e 
aclaralas posibles dúbidas sobre 
termos ou conceptos do texto, 
exporémoslles as seguintes pre- 
guntas aos alumnos: 

– Que significa argallar? Que 
cousas podemos argallar? Que 
diferenza hai entre cantar e 
cantaruxar? 

– Que significa decatarse dunha 
cousa? Que peixe é a troita? 
Probáchelo? Onde viven as 
troitas? 

– Que son os carambelos? Como 
se forman? Onde os podemos 
atopar? Que significa rabenado? 
Por que o está o lobo? 

Solución: Actividade en grupo. 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Interpretar de que pode tratar 
unha lectura partindo do seu tí-
tulo e das ilustracións que a 
acompañan. 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 e refor-
zamento de léxico a través da 
lectura de textos e da asimilación 
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 o 
que tratará o argumento dunha  
lectura. Antes de ler. 
Comentar e opinar sobre a acti-
tude dun personaxe nunha narra-
ción. Lectura, Pr. 1. 

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

Participar no comentario colectivo 
ao redor das técnicas ou artes de 
pesca que se coñezan, partindo 
do título e ilustracións dunha lec-
tura. Antes de ler. 
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  2.   Tamén formularemos algunhas 
cuestións que nos sirvan para avaliar 
a comprensión que o alumnado 
acadou do contido da lectura. 

– Que clase de texto é: unha 
narración, un texto teatral, unha 
noticia ou un conto? 

– É normal na vida cotiá que os 
animais falen? Por que falan aquí? 

– Como consegue a raposa 
alborotar todos os cadelos? Que 
é o que traba o lobo? Quen o 
persegue? 

– Por que o lobo cre que está a 
pescar moito? Como remata a 
historia? A onde vai a raposa ao 
final? 

Solución: Actividade en grupo.  

Actividades de ampliación 

 1.   A pesca é moi importante para 
Galicia. Pedirémoslles aos alumnos 
que fagan unha pequena inves- 
tigación sobre as diferentes artes de 
pesca que se practican na nosa 
comunidade, como o palangreo, o 
marisqueo ou o arrastre, e os uten- 
silios que se utilizan en cada unha 
delas. 

Podemos facer carteis explicativos 
de cada arte de pesca e colgalos 
na parede da clase. 

Solución: Actividade persoal. 

Educamos en valores 

Os contos 

■ Aproveitaremos que este tema 
trata dos contos para falar co 
alumnado deste tipo de narración. 

Podemos iniciar o diálogo formu- 
lando as seguintes preguntas: 

– Cres que os contos poden ter 
ensinanzas? 

– Algunha vez os teus avós 
explicáronche contos da súa 
época? 

– Que prefires, escoitar contos ou 
explicalos? 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/687240 

Explicaremos aos nosos alumnos que os contos non teñen por que ser 
longos para contar unha boa historia ou transmitir unha ensinanza. 

Presentarémoslles o xénero dos microcontos, historias mínimas que son 
capaces de transportarnos a outros mundos. Para iso visitaremos esta 
páxina web, onde atoparemos varios contos deste tipo.  

Leremos uns cantos microcontos e falaremos das ensinanzas que 
transmiten, as características dos personaxes etc. Ao finalizar, podemos 
pedirlles aos nenos que escriban o seu propio microconto. 

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 Ler e com- 
prender, aprenderemos a definir o 
carácter dos personaxes dunha 
narración a través destas actividades: 

● Resposta a preguntas sobre o 
contido da lectura. 

● Substitución de palabras por 
outras que son sinónimas. 

● Identificación da paisaxe que 
corresponde á escena do conto. 

● Selección de adxectivos que se 
lles poderían aplicar aos per- 
sonaxes do conto. 

Na sección de Gramática, os nenos 
traballarán as conxugacións verbais 
con estas actividades:  

● Identificación dos verbos dun 
texto. 

● Escritura e clasificación de in- 
finitivos. 

Solucións das actividades 

Gramática 

1. As respostas ás preguntas son: 

– Conseguiunas ripándollas ao a- 
rrieiro. 

– Dixo que fora a un río, atara 
unha cesta na punta do seu 
rabo, metera o rabo na auga e 
esperara a que se achegasen 
as troitas. 

– Porque estaba chea de pedras e 
pesaba moito. 

– Conseguiu alborotar a todos os 
cadelos. 

– Ao anoitecer e durante o mes de 
xaneiro. 

2. Substituiremos as palabras da 
seguinte maneira: 

– A raposa argallara unha das 
súas. 

– A raposa ripoulle as troitas ao 
arrieiro. 

– Veño de papar unhas troitas. 

– Iso éche o máis doado de todo o 
traballo. 

– A raposa acirraba os cans cara 
ao lobo. 

– O lobo tiña o rabo rabenado. 

3. A imaxen c, porque o conto 
transcorre unha tarde de xaneiro 
á noitiña. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

3 Observar tres debuxos de paisaxes e sinalar cal pode-
ría corresponder á narración principal da unidade. 

Lingüística 

5 Ler con atención unha listaxe de formas verbais e 
transformalas ao seu infinitivo. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Demostrar a comprensión do con-
tido dunha lectura respondendo 
unha serie de preguntas. Act. 1. 

APRENDER A 

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

Substituír unha serie de palabras 
salientadas nunhas oracións por 
outras que aparecen nunha lec-
tura. Act. 2. 

Traballar os adxectivos para defi-
nir os caracteres dunha lectura, 
escollendo os máis axeitados  
nunha listaxe. Act. 4. 

Indicar o infinitivo axeitado a unha 
serie de formas verbais. Act. 5. 
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 4. As palabras que definen a cada 
personaxe son: 

• Lobo: inxenuo, larpeiro, come-
llón. 

• Raposa: mentireira, ladroa, astuta.

Ortografía 

5. Os infinitivos son: 

estudaredes → estudar 
apetece → apetecer 
cantaba → cantar 
rides → rir 
veremos → ver 
cociñaron → cociñar 
espertou → espertar 
lembrade → lembrar 
sentín → sentir 
correriamos → correr 
saltades → saltar 
viviu → vivir 

12. A clasificación é: 

• comer: comían, comerei, come-
mos, comera. 

• andar: andei, andaría, anda-
redes, andaba. 

• partir: partiron, partirá, partían, 
partimos. 

Actividades de reforzo 

 1.   Pedirémoslles aos alumnos que 
copien no seu caderno as frases 
que son verdadeiras: 

– Cos verbos expresamos como 
son as cousas.  

– A conxugación dun verbo é o 
conxunto de todas as súas 
formas.  

– Os verbos expresan accións. 

Solución: Os alumnos deben copiar 
a segunda e a terceira frase. 

 2.   Formularémoslle un xogo ao 
alumnado para practicar as con-
xugacións e os infinitivos: 

– Apuntaremos no encerado un 
infinitivo. 

– O alumnado, por orde, irá 
dicindo formas dese verbo con-
xugadas. 

– Tamén podemos xogar apun-
tando formas conxugadas para 
que os nenos digan o seu 
infinitivo. 

Solución: Actividade en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/687241 

Neste link atoparemos o vídeo do conto O Sapo e o Raposo. Verémolo todos 
xuntos e despois farémoslles as seguintes preguntas aos nosos alumnos: 

– Que ensinanza transmite este conto? Que significa "máis vale cabeza que 
beleza"?  

– Como describirías os personaxes? É o raposo deste conto tan astuto 
como o do conto Pescar co rabo?  

 

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 Gramática 
seguiremos traballando as con- 
xugacións verbais, para o que 
realizaremos estas actividades: 

● Escritura de verbos conxugados. 

● Escritura de distintas formas 
verbais a partir dun infinitivo. 

● Identificación do infinitivo, tempo e 
conxugación de distintos verbos. 

No apartado de Ortografía, os 
nenos completarán un exercicio co 
que aprenderán a separar palabras 
ao final de liña. 

Solucións das actividades 

Gramática 

7. Actividade persoal. Suxerimos 
como exemplo: 

1ª conx.: xogar 

• Presente: xogo, xogas, xoga, 
xogamos, xogades, xogan. 

• Pasado: xoguei, xogaches, xo- 
gou, xogamos, xogastes, xo- 
garon. 

• Futuro: xogarei, xogarás, xo- 
gará, xogaremos, xogaredes, 
xogarán. 

2ª conx.: saber 

• Presente: sei, sabes, sabe, 
sabemos, sabedes, saben. 

• Pasado: souben, soubeches, 
soubo, soubemos, soubestes, 
souberon. 

• Futuro: saberei, saberás, sa- 
berá, saberemos, saberedes, 
saberán. 

3ª conx.: rir 

• Presente: río, ris, ri, rimos, ri- 
des, rin. 

• Pasado: rin, riches, riu, rimos, 
ristes, riron. 

• Futuro: rirei, rirás, rirá, rire- 
mos, riredes, rirán. 

8. Actividade persoal. Por exemplo: 

– ler: lestes, lerán, leo, lemos. 

– rematar: rematas, rematarán, re- 
matou, rematades.  

9. Os verbos de cada frase e a 
súa conxugación son: 

– querían: querer, pasado, 2ª. 

– perdín: perder, pasado, 2ª. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 7 Traballar as conxugacións e os tempos verbais com-
pletando unha táboa. 

Espacial 12 Coñecer a separación de palabras ao final de liña nun 
texto breve.                

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

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

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

Completar unha táboa co infini-
tivo, tempo e conxugación dos 
verbos que aparecen nunhas ora-
cións. Act. 9. 

Practicar a separación axeitada 
de palabras ao final de liña indi-
cando os exemplos incorrectos de 
palabras separadas. Act. 11. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS
Apreciar o libro e a literatura 
como ferramentas para a re-
flexión e o coñecemento. 

Ler un texto para fixarse na cor-
recta separación de palabras ao 
final de liña. Ortografía, Lectura. 

Separar as palabras ao final de liña 
nunha narración. Act. 12. 
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 – pasearei: pasear, futuro, 1ª.  

– pediu: pedir, pasado, 3ª. 

– pillou: pillar, pasado, 1ª. 

– fixo: facer, pasado, 2ª 

– saímos: saír, presente, 3ª.  

Ortografía 

10. Separaremos as palabras das 
seguintes maneiras: 

– amizade: a-mizade, ami-zade, 
amiza-de. 

– fendeduras: fen-deduras, fende-
duras, fendedu-ras. 

– monótono: mo-nótono, monó-
tono, monóto-no. 

– currunchos: cu-rrunchos, currun-
chos.  

11. As palabras que están mal 
separadas son (xa corrixidas): 
pro-fesora, algu-nha, ca-chelo. 

12.  As palabras que con maior 
probabilidade teremos que se-
parar son: le-vaba; co-lección; 
moe-das; roma-nas. 

Actividades de reforzo 

 1.   Ditarémoslles as seguintes fra-
ses aos alumnos e pedirémoslles 
que completen unha táboa similar á 
do exercicio 9, co infinitivo, o tempo 
e a conxugación de cada forma 
verbal. 

− O ano que vén iremos de ex
cursión a Irlanda.  

− Nos recreos xogamos ao fútbol. 
− O meu irmán cantaba nun coro 

cando era pequeno. 

− Tendemos a roupa dentro por-
que chovía.  

Solución:  iremos: ir, futuro, 3ª / xo-
gamos: xogar, presente, 1ª / can-
taba: cantar, pasado, 1ª / ten-
demos: tender, pasado, 2ª. 

 2.   Cada alumno escribirá un 
pequeno texto de catro liñas sobre 
un electrodoméstico separando as 
palabras de final de liña. 

Logo intercambiarano co com-
pañeiro máis próximo e correxirano, 
fixándose nas separacións das 
palabras. 

Solución:  Actividade persoal e pos-
ta en común por parellas. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87237   

Observaremos este blog onde encontraremos unha famosa canción infantil. 

Pedirémoslle ao alumnado que encontre todos os seus verbos e que os 
clasifique segundo o seu tempo, conxugación, número e persoa. 

 
 
 
 

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 Vocabulario desta 
dobre páxina aprenderemos o que 
son as palabras homónimas. Para 
iso completaremos estas actividades: 

● Escritura do significado de pa- 
labras homónimas. 

● Busca do significado dunhas pa- 
labras no dicionario. 

Na sección Escribir, os nenos a- 
prenderán a escribir un conto a 
través destos exercicios: 

● Redacción dun conto seguindo 
os pasos que se presentan. 

● Resposta a preguntas sobre o 
conto que elaboramos. Lectura en 
público do conto. 

Solucións das actividades 

Vocabulario 

13. O significado das palabras en 
cada oración é: 

– Radio: Aparato electrónico que 
serve para escoitar emisoras de 
música informativos, etc. 

– Radio: Óso do antebrazo. 

– Andar: Piso dun edificio. 

– Andar: Trasladarse dun lugar a 
outro dando pasos. 

– Bate: pau de madeira que serve 
para xogar coa pelota. 

– Bate: do verbo bater, axitar e- 
nerxicamente.  

14. Actividade persoal. Dirémoslles 
aos nosos alumnos que, antes 
de escribir as oracións, com- 
proben no dicionario o sig- 
nificado de cada palabra. 

15. As oracións deben completarse 
da seguinte maneira: 

– Aquel país ten un vasto terri- 
torio. 

– Gañou a partida porque tiña un 
basto e tres copas. 

– Alberte é valón porque naceu 
nesa parte de Bélxica. 

– O balón novo é de cor branca e 
negra. 

Escribir 

16. Actividade persoal. Leremos os 
recuadros de Lembra para que 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

15 Procurar no dicionario o significado de dúas parellas 
de palabras homónimas e completar oracións con elas 

Intrapersoal 

18 Escoitar un conto tradicional explicado polo avó ou 
pola avoa e escribilo no ordenador. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

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

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

Consultar na Internet unha páxina 
web que reforza información so-
bre as palabras homónimas. Ex-
plorador dixital. 
Escribir no ordenador un conto 
tradicional que previamente con-
tou o avó ou a avoa. Act. 18. 

APRENDER A 

APRENDER 
Analizar os elementos do con-
texto para enriquecer a com-
prensión de textos e imaxes. 

Comprobar a correcta redacción 
dun conto seguindo unha serie de 
indicacións. Act. 17. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Coñecer textos da tradición po-
pular, oral e da literatura in-
fantil. 

Aprender un conto tradicional por 
parte dos avós e despois escribilo 
no ordenador. Act. 18. 
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 os nenos teñan en conta as 
diferentes formas de empezar e 
acabar un conto. 

17. Actividade persoal. Os alumnos 
poden intercambiar os seus 
contos para que un dos seus 
compañeiros comprobe se se-
guiron os pasos que se deben 
seguir. 

18. Actividade persoal. Unha vez 
que os nenos escriban os 
contos relatados polos seus 
avós, podémolos ler en clase e 
comentar as diferenzas entre 
estes contos antigos e os con-
tos de hoxe en día. 

Actividades de reforzo 

 1.   Escribiremos os seguintes pa-
res de definicións no encerado.  

Os alumnos terán que descubrir a 
palabra homónima que se atopa 
tras elas.  

1) Conxunto musical de instru-
mentos de vento.  
Calquera fita ou tira de certo 
grosor, máis longa ca ancha. 

2) Tarxeta que dá dereito a entrar 
ou a ocupar un asento nun local, 
vehículo etc. 

Papel impreso que representa 
unha cantidade de certa moeda.

3) Recipiente máis alto que longo, 
xeralmente en forma de cilindro, 
que se emprega para gardar 
cousas. 

Embarcación de pequeno tamaño 
a remo ou a vela. 

Solución: 1) Banda. 2) Billete. 3)
Bote. 

Actividades de ampliación

 1.   Proporémoslle ao alumnado
que escriba un conto onde saian 
todos os seus compañeiros e a 
profesora. 

Poden escoller un destes temas: 

– Viaxe ao espazo. 

– A máquina do tempo. 

– Convertémonos en animais. 

Solución: Actividade persoal e pos-
ta en común en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87273  

Observaremos esta imaxe na que o alumnado terá que achar dúas palabras 
homónimas e escribir unha frase con cada unha delas. 

Se lles custa atopalas podémoslles deixar usar o dicionario. 

 

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 sección Escoitar e falar 
desta dobre páxina os nenos 
aprenderán a contar un conto 
mediante as seguintes actividades: 

● Representación de personaxes 
diferentes. 

● Invención dun conto. 

● Invención dun título para un 
conto. 

No apartado O trasno das palabras 
coñeceremos o Día das Letras 
Galegas e traballaremos a eficacia 
lectora. 

Solucións das actividades 

Escoitar e falar 

19. Actividade en grupo. Para facer 
o exercicio máis interesante, os 
alumnos poden pronunciar as 
oracións antes os seus com- 
pañeiros sen dicir cal dos 
personaxes están a representar. 
O resto do alumnado terá que 
acertar de que personaxe se 
trata. 

20. Actividade por parellas. Antes 
de facer o exercicio, pedi- 
rémoslles aos alumnos que 
repasen as instrucións para 
escribir un conto da páxina 153 
e tamén as fórmulas para 
empezar e acabar unha historia. 

21. Actividade persoal e posta en 
común en grupo.  

22. Actividade persoal e posta en 
común en grupo. Antes de que 
os alumnos inventen os seus 
contos, comentaremos entre 
todos as imaxes para saber cal 
é a idea principal de cada 
historia. A imaxe a representa 
un neno que voa coa súa 
bicicleta. Na imaxe b, unha 
nena cun abrigo vermello fala 
cun dinosauro. 

O trasno das palabras 

1. Actividade persoal. Explica- 
rémoslles aos nenos que o Día 
das Letras Galegas é un día 
dedicado á lingua e á literatura 
galegas e comentaremos que se 
instituíu o 20 de marzo de 1963 
e celébrase o 17 de maio. Cada 
ano está dedicado a un escritor 
relevante. En 2014, o home- 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Cinético-corporal 19 Traballar como contar un conto expresando de varios 
xeitos frases segundo unha serie de personaxes.  

Interpersoal 20 Inventar por parellas un conto cos personaxes da acti-
vidade anterior, invertindo os protagonistas. 

Lingüística O tr..., 2 Practicar a eficacia lectora lendo unha serie de pala-
bras que van crecendo polo número de letras.         

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Analizar os elementos do con-
texto para enriquecer a com-
prensión de textos e imaxes. 

Traballar a creatividade inven-
tando un conto por parellas e par-
tindo duns personaxes determi-
nados. Act. 20. 
Traballar a inventiva creando un 
conto partindo dunha ilustración e 
contándollo á clase. Act. 22. 

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

Completar os datos nunha ficha  
do Día das Letras Galegas, pro-
curando información na Internet 
se é necesario. O tr..., Act. 1. 
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naxeado foi Xosé María Díaz 
Castro. Os nenos terán que 
facer unha pequena inves- 
tigación sobre este autor ou o 
homenaxeado en 2015. 

2. Actividade persoal. Este exer- 
cicio pódese facer por parellas. 
Mentres un alumno le as 
palabras rapidamente, o outro 
comprobará que as pronuncia 
correctamente. 

Actividades de reforzo 

 1.   A profesora e cada alumno 
dirán unha palabra (un obxecto, un 
personaxe, un sentimento...) e a- 
puntarémolas todas no encerado.  

Logo cada neno inventará un conto 
no que saian todas as palabras. Ao 
rematar, leremos algúns en voz 
alta.  

Solución: Actividade en grupo. 

Actividades de ampliación 

 1.   Para seguir traballando a efi- 
cacia lectora, pedirémoslles aos a- 
lumnos que lean este trabalinguas 
o máis rápido posible.  

Podemos organizar un concurso 
para ver quen o le máis rápido. 

Unha pega merga, reborderga, 
gorda, rebirigorda, 

acotobelada e xorda 
cría pegos mergos, rebordergos, 

gordos, rebirigordos, 
acotobelados e xordos. 

Se non criase pegos mergos, 
rebordergos, 

gordos, rebirigordos, 
acotobelados e xordos 

non sería unha pega merga, 
reborderga, 

gorda, rebirigorda, 
acotobelada e xorda. 

Solución: Actividade en grupo. 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87277 

Observaremos con atención este vídeo onde veremos un contacontos 
actuando nunha escola. 

Comentaremos entre todos se nos pareceu divertida a actuación e se nos 
gustaría traballar como contacontos de maiores. 

 

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

■ Na sección Aprendín reali- 
zaremos unha serie de actividades 
para repasar os seguintes contidos: 

● A conxugación dos verbos. 

● A separación das palabras ao 
final de liña. 

● As palabras homónimas. 

No apartado Avalío as miñas com- 
petencias completaremos unha se- 
rie de exercicios relacionados co 
teatro de marionetas. 

Solucións das actividades 

Aprendín 

1. Completamos a táboa do xeito 
que indicamos: 

– hai: haber, presente, 2ª. 

– fomos: ir, pasado, 3ª. 

– visitar: infinitivo, 1ª.  

– fixemos: facer, pasado, 2ª. 

– gustou: gustar, pasado, 1ª. 

– di: dicir, presente, 3ª. 

– falaremos: falar, futuro, 1ª. 

2. Conxugaremos os verbos así: 

Debuxar 

Presente: debuxo, debuxas, de- 
buxa, debuxamos, debuxades, 
debuxan. 

Pasado: debuxei, debuxaches,  
debuxou, debuxamos, debuxastes, 
debuxaron. 

Futuro: debuxarei, debuxarás,  
debuxará, debuxaremos, debu- 
xaredes, debuxarán. 

Esquecer 

Presente: esquezo, esqueces, 
esquece, esquecemos, esque- 
cedes, esquecen. 

Pasado: esquecín, esqueciches, 
esqueceu, esquecemos, esque- 
cestes, esqueceron. 

Futuro: esquecerei, esquecerás, 
esquecerá, esqueceremos, es- 
queceredes, esquecerán. 

Escribir 

Presente: escribo, escribes, es- 
cribe, escribimos, escribides, es- 
criben. 

Pasado: escribín, escribiches, 
escribiu, escribimos, escribistes, 
escribiron. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Ditado Realizar un ditado e autoavaliar os seus resultados. Intrapersoal 

Av..., 1 Responder cuestións ao redor dunha ilustración. 

Interpersoal Av..., 3 Inventar entre todos un espectáculo con 
monicreques.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar coñecementos adquiri-
dos para xerar resultados novos 

Valorar o ditado como técnica 
facilitadora da aprendizaxe. 

Adoptar pautas na elaboración 
das propias producións. 

Traballar as separacións de pala-
bras e os homónimos. Ap..., 3, 4. 

Realizar un ditado e avaliar os 
seus resultados. Ditado. 
Reforzar a procura de información 
sobre os monicreques . Av…, 1-3. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS
Familiarizarse con diferentes 
manifestacións culturais. 

Ampliar coñecementos sobre o 
mundo dos monicreques. Av..., 3.

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESP. EMPRENDEDOR 
Adoptar estratexias e recursos 
que favorezan a creatividade. 

Coñecer diversos aspectos ao re-
dor dos monicreques.Av..., Act. 1. 

DIXITAL Interpretar información na In-
ternet para ampliar información 

Indicar o nome dos monicreques 
dunhas imaxes. Av..., Act. 2. 

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

Elaborar en grupo un espectáculo 
con monicreques. Av..., Act. 3. 
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 Futuro: escribirei, escribirás, es-  
cribirá, escribiremos, escribi- 
redes, escribirán. 

3. Palabras que están separadas 
incorrectamente: hospit-al / barcar-
ola / nalgun-ha / chuc-hamel.  

4. Actividade persoal. O signi- 
ficado das palabras é: 

– ás: contracción da preposición 
“a” e do artigo “as”;  sinónimo de 
“ala”. 

– as: artigo determinado feminino 
singular, pronome persoal. 

– ben: correcto. 

– vén: do verbo ir. 

– cabo: lingua de terra que penetra 
no mar. 

– cavo: do verbo cavar. 

Avalío as miñas competencias 

1. As respostas son: 

– Os nenos ven un espectáculo 
de títeres. 

– Nesta obra aparece un dragón, 
unha princesa e un mago. 

– Son interpretados por títeres. 

– Son títeres de guante. 

– A voz é moi importante, porque 
non se pode cambiar a ex- 
presión dos personaxes.  

2. De esquerda a dereita, o nome 
destes monicreques é: títere de 
vara, títere de dedo, títere de 
guante. 

3. Actividade persoal. Unha vez 
que os alumnos constrúan os 
seus monicreques, podemos 
inventar e representar unha pe- 
quena obra de teatro seguindo 
o exemplo do vídeo que a- 
toparemos na sección de 
Tiching. 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………….. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87290   

Observaremos esta representación duns monicreques inventados por 
alumnos. Proporémoslle ao alumnado: 

– Inventar un personaxe, debuxalo e describir o seu carácter. 

– Contar unha historia onde sexa o protagonista. 

 

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. 

 
 

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



 
12-14 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
   

http://www.tiching.com/87237 
http://lapaginadeiris.blogspot.com.es/2009/05/cancion-infantil-en-gallego-o-senor- 
noe.html  

  

http://www.tiching.com/87273 http://img.desmotivaciones.es/201108/vaca_de_la_baca_75.jpg  
  

http://www.tiching.com/87277 http://www.youtube.com/watch?v=8wHCbJjLclU  
  

http://www.tiching.com/87290 http://www.youtube.com/watch?v=jA4iLV_gQuc  
  

http://www.tiching.com/687240 http://www.oreinodoscontos.com/search/label/microconto 
  

http://www.tiching.com/687241 https://www.youtube.com/watch?v=g9arSG5Peh4 
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