
 

Tema 13 
O sofá voador 

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 no-
sos alumnos traballarán os contidos 
que detallamos: 

● Práctica da análise morfolóxica. 

● Recoñecemento de sílabas tó- 
nicas e sílabas átonas. 

● Coñecemento de abreviaturas. 

● Lectura e escritura de textos ins- 
trutivos. 

● Donación de instrucións. 

Solucións das actividades 

Antes de ler 

– Resposta persoal. Os nenos 
poden basear a súa resposta 
nas ilustracións que acompañan 
a narración: o sofá pode voar 
por encima das casas, no ceo. 

– Resposta persoal. Outros ob- 
xectos voadores popularizados 
nos contos son a alfombra (A- 
ladín) ou a vasoira (utilizada 
polas bruxas). 

– Resposta persoal. Podemos 
preguntarlles aos nenos se via- 
xaron algunha vez en avión e 
despois pedirlles que comparen 
esa experiencia co que suporía 
viaxar en sofá. Que medio sería 
máis cómodo? Pasariamos frío 
nun sofá? Que outras vantaxes 
ou desvantaxes tería respecto 
de voar en avión? 

1. O elemento fantástico que ato- 
pamos é o dinosauro. 

Actividades de reforzo 
 1.   Pedirémoslles aos nenos que 
respondan estas preguntas, co fin 
de aclarar as dúbidas de vocabulario 
que encontraran no texto: 

– Cando recoñecemos algunha  
cousa estamos admitindo que é 
certa ou negámola por ser 
falsa? 

– En que consiste a lei da 
gravidade? Podemos incumprila 
como outas leis? 

– Que pasa se nos pican o or- 
gullo? Realmente estannos 
picando con algo puntiagudo? 

– Que sucede cando temos vi- 
sións? Vemos cousas reais ou 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Interpretar información que trans-
miten as imaxes. 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 á 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 
obxectos voadores. Antes de ler. 
Comentar e anticipar de forma 
imaxinativa en que lugares 
podería voar un sofá Antes de ler  

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

Identificar e contestar a pregunta 
sobre os obxectos fantásticos que 
aparecen na narracion. Pr. 1 
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 deixámonos levar pola nosa 
imaxinación? 

Solución: Actividade en grupo. 

 2.   Tamén avaliaremos o grao de 
comprensión acadado polo alum- 
nado tras a lectura de O sofá 
voador pedíndolle que responda as 
cuestións que seguen: 

– Olga cría que o que quería facer 
o dinosauro era posible ou tiña 
desconfianza? 

– Como conseguiu o dinosauro 
que o vello sofá voara? Podería 
facelo tamén con outros ob- 
xectos? Como? 

– Por onde saíu o sofá cando 
comezou a voar? Como voaba? 
Ía seguro e estable ou un pouco 
tremoroso? 

– A quen lle deron os bos días 
desde o sofá voador Olga e o 
dinosauro? Como reaccionou 
esa persoa? 

Solución: Actividade en grupo. 

Actividades de ampliación 

 1.   Pedirémoslles aos nenos que 
pensen que obxecto da súa casa 
quererían que se movera só e que lle 
expliquen ao resto da clase por que. 

Solución: Actividade en grupo. 

Educamos en valores 

A importancia das instrucións 

■ Saber dar unhas instrucións de 
xeito claro e ordenado é de grande 
utilidade no día a día. 

Abriremos o diálogo formulándolles 
as preguntas seguintes: 

– Lembras se onte che deron 
algunha instrución? Sobre que? 

– Cres que podes explicar un 
xogo é dar instrucións? 

– Explícalles aos teus com- 
pañeiros as instrucións para 
xogar a un xogo que che guste. 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/86462 

Mostrarémoslles aos nenos este vídeo no que podemos ver un fragmento de 
“A bruxa novata! No que diversos obxectos cobran vida e preguntarémoslles: 

– Gustouvos o vídeo que acabamos de ver? Coñecedes o filme ao que 
pertence? 

– Gústanvos as historias de maxia? Pensades que podemos lograr que os 
obxectos se movan sós? 

– Que fariades se de súpeto virades que as vosas cousas se moven soas? 
Daríavos medo ou faríavos graza? Por que? 

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)



 
13-4 

 Orientacións didácticas

■ No apartado Ler e comprender, 
os nenos aprenderán a continuar 
unha historia a partir dunha narración 
a través das seguintes actividades: 

● Resposta a algunhas preguntas 
sobre o contido da lectura. 

● Descrición dos protagonistas da 
lectura. 

● Continuación da historia ima- 
xinando un final. 

● Explicación do significado dunha 
afirmación do dinosauro. 

No apartado de Gramática tra- 
ballaremos a análise morfolóxica 
mediante estas actividades: 

● Clasificación morfolóxica de pa- 
labras. 

● Escritura de palabras que per- 
tenzan a distintas categorías 
morfolóxicas. 

Solucións das actividades 

Ler e comprender 

1. As respostas son: 

– Estaban no salón da casa de 
Olga. 

– En que todos os corpos caen, 
porque son atraídos en direc- 
ción ao centro da Terra. 

– Porque insiste en que o sofá 
vello pode voar. 

– Cruzáronse coa señora Lucía. 

– Cre que ve sofás voadores. 

2. Resposta persoal. Suxerimos: 

Olga: 

Trazos físicos: Olga é morena, ten 
unha melena curta, parece áxil e 
delgada. Leva un vestido amarelo e 
unhas zapatillas deportivas. 

Forma de ser: Olga desconfía do 
que di o dinosauro, polo tanto 
podemos dicir que é incrédula e 
escéptica. Tamén é curiosa e in- 
telixente, posto que ve documentais 
para informarse. 

Dinosauro: 

Trazos físicos: O dinosauro é só un 
pouco máis grande que Olga, é gris, 
ten pezuñas e un corno no lombo. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Naturalista 4 Identificar os lugares e espazos das fotografías 

Intrapersoal  4 Escoller un lugar onde desenvolver a historia.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desenvolver a habilidade, velo-
cidade e comprensión lectora. 

Responder cuestións de com-
prensión dunha lectura. Acts. 1, 3 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Coñecer as diferentes expre-
sións culturais e artísticas.  

Identificar os lugares que apa-
recen nas fotografías. Act. 4 

APRENDER A 

APRENDER  
Recoñecer ideas principais dun 
texto a través de preguntas ou 
outras actividades de compren-
sión lectora. 

Establecer equivalencias, para-
lelismos e relacións entre 
elementos 

Situar os personaxes nalgún dos 
lugares que aparecen nas 
fotografías e continuar a historia. 
Act. 4 

Ler a oración do dinosauro e 
explicar o sentido que ten. Act. 5 

SENTIDO DA 

AUTONOMÍA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Manifestar opinións ou preferen-
cias 

Escoller unha redonda ou outra 
para desenvolver a continuación 
da historia. Act. 4 
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 Forma de ser: É aventureiro, op-
timista, alegre e confiado. 

3. As frases son: 

– O sofá que hai na casa de Olga 
e nóvo: F.  

– Para que as cousas voen hai que 
convencelas de que non caian: V. 

– Olga tentou falar co sofá varias 
veces: F.   

– A rapaza anoxouse co dinosauro 
e púxose de pé na mesa: F.  

– A señora Lucía volvía á casa 
nun taxi: V. 

4. Resposta persoal. 

5. A expresión que di o dino-
sauro na lectura significa que 
moitas veces falando se solu-
cionarían os problemas.  

Gramática 

6. A clasificación correcta das pa-
labras é a que indicamos a con-
tinuación: 

– Artigo: un, unhas, as. 

– Nome: castelo, cidade, tren, U-
xía, porta, curiosidade. 

– Adxectivo: rápido, verde, abu-
rrida, grande. 

– Verbo: saltan, asinou, vai, che-
gamos. 

– Pronome: eu, nós, elas. 

Actividades de reforzo 

 1.   Os nenos buscarán na lectura 
palabras que correspondan ás 
distintas categorías morfolóxicas. 

Cando as atopen, escribirémolas no 
encerado. Deste modo, entre todos 
conseguiremos un amplo abano de 
posibilidades. 

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

 2.   Logo escribiremos frases nas 
que aparezan todas estas palabras, 
ou ben as combinacións que lles 
indiquemos, como por exemplo: 

– 2 artigos, 2 nomes e 3 adxec-
tivos. 

– 5 nomes e 2 verbos. 

– 2 pronomes e 4 verbos. 

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87300 

Observaremos esta imaxe con 4 neveiras de diferentes cores. 

Imaxinaremos que cada unha aprende a facer unha cousa distinta e 
escribirémolo no noso caderno. 

Logo escolleremos unha e inventaremos unah historia na que nós e ela 
sexamos os protagonistas.  

 

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 a análise morfolóxica 
con estas actividades: 

● Compleción dun recadro coa 
análise morfolóxica de palabras. 

● Relación de palabras coa súa 
análise morfolóxica. 

● Compleción de frases coas pa- 
labras adecuadas. 

● Análise mofolóxica das palabras 
dunha serie de oracións. 

No apartado Ortografía, os nenos 
aprenderán a diferenciar as sílabas 
tónicas das atonas faciendo estas 
actividades: 

● Indicación da sílaba tónica de 
determinadas palabras. 

● Compleción dun crucigrama. 

● Identificación da sílaba tónica. 

Solucións das actividades 

Gramática 

7. Completamos a táboa así: 

– O: artigo, masculino, singular. 

– carteiro: nome, masculino, sin- 
gular. 

– trouxo: verbo, 3ª persoa sin- 
gular, pasado. 

– un: artigo, masculino, singular. 

– sobre: nome, masculino, singu- 
lar. 

– certificado: adxectivo, mascu- 
lino, singular. 

8. As relacións que teremos que 
establecer son: 

– Paula: nome propio, feminino. 

– ten: verbo ter, 2ª conxugación, 
presente, 3ª persoa, singular. 

– unha: artigo, feminino, singular. 

– gatiña: nome común, feminino, 
singular. 

– preciosa: adxectivo, feminino, 
singular. 

9. Resposta persoal. Por exemplo: 

– A miña amiga ten un canciño 
adorable. 

– O paxaro carpinteiro ten as plu- 
mas pequenas. 

– A nena é moi pequena. 

– A árbore ten unha copa moi 
grande. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Naturalista 4 Identificar os lugares e espazos das fotografías 

Intrapersoal  4 Escoller un lugar onde desenvolver a historia.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desenvolver a habilidade, velo-
cidade e comprensión lectora. 

Responder cuestións de com-
prensión dunha lectura. Acts. 1, 3 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Coñecer as diferentes expre-
sións culturais e artísticas.  

Identificar os lugares que apa-
recen nas fotografías. Act. 4 

APRENDER A 

APRENDER  
Recoñecer ideas principais dun 
texto a través de preguntas ou 
outras actividades de compren-
sión lectora. 

Establecer equivalencias, para-
lelismos e relacións entre 
elementos 

Situar os personaxes nalgún dos 
lugares que aparecen nas 
fotografías e continuar a historia. 
Act. 4 

Ler a oración do dinosauro e 
explicar o sentido que ten. Act. 5 

SENTIDO DA 

AUTONOMÍA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Manifestar opinións ou preferen-
cias 

Escoller unha redonda ou outra 
para desenvolver a continuación 
da historia. Act. 4 
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 10. A análise morfolóxica de cada 
frase é: 

– Vós: pronome persoal, 2.a 
persoa, plural. xogades: verbo 
xogar, 1ª conx., 2ª persoa plural, 
presente. ao: contracción. par-
chís: nome común, m., sing. os: 
artigo, m., pl. sábados: nome 
común, m., pl. 

– A: artigo, f. sing. praza: nome 
común, f., sing. ten: verbo ter, 2ª 
conx., 3ª persoa, singular, pre-
sente. unha: artigo, f., sing. torre: 
nome común, f., sing. alta: ad-
xectivo, f., sing. 

– Nós: pronome persoal, 1ª per-
soa plural. vimos: verbo ver, 2ª 
conx., 1ª persoa pl., pasado. as: 
artigo, f., pl. montañas: nome 
común, f., pl. nevadas: ad-
xectivo, f., pl. 

– Xurxo: nome propio, m. leva: 
verbo levar, 1ª conx., 3ª persoa 
sing., presente. unha: artigo, f., 
sing. pucha: nome común, f., 
sing. vella: adxectivo, f., sing. 

– Elas: pronome persoal, 3ª 
persoa plural, f. escribiron: 
verbo escribir, 3ª conx., 3ª 
persoa pl., pasado. uns: artigo, 
m., pl. contos:  nome común, 
m., pl. divertidos: adx., m., pl. 

– O: artigo, m., sing. carteiro: 
nome común, m., sing. leva:
verbo levar, 1ª conx., 3ª persoa 
sing., presente. un: artigo, m., 
sing. uniforme: nome común, 
m., sing. azul: adx., m., sing. 

– Mariña: nome propio, f. mercou: 
verbo mercar, 1ª conx., 3ª persoa 
sing., pasado. uns: artigo, m. pl.
zapatos: nome común, m., pl.
novos: adx., m., pl. 

– O: artigo, m., sing. ordenador: 
nome común, m., sing. de: 
preposición. Xabier: nome pro-
pio, m. está: verbo estar, 1ª 
conx., 3ª persoa sing., presente.
estragado: adx., m. sing. 

– A: artigo, f. sing. profesora: 
nome común, f. sing. cantou: 
verbo cantar, 1ª conx., 3ª per-
soa singular, pasado. unha:
artigo, f. sing. canción: nome 
común, f. sing. aos: contracción.
nenos: nome común, m. pl. da: 
contracción. clase: nome co-
mún, f. singular. 

(Continúa na páxina 13-14 )

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87307 

Observaremos as siluetas desta imaxe e identificarémolas. 

Logo teremos que escribir o nome de cada animal separando as súas sílabas 
e marcando a sílaba tónica. 

 

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 Vocabulario 
traballaremos as abreviaturas me- 
diante as seguintes actividades: 

● Abreviación de palabras utilizando 
os mecanismos axeitados. 

● Procura do significado de abre- 
viaturas utilizadas nos dicio- 
narios. 

● Identificación das abreviaturas 
que aparecen na definición du- 
nha palabra. 

No apartado Escoitar e falar os 
nenos aprenderán a escribir textos 
instrutivos a través das seguintes 
actividades: 

● Identificación das características 
dos textos instrutivos. 

● Escritura dun texto instrutivo 
para crear unha caixa. 

Solucións das actividades 

Vocabulario 

14. As abreviaturas son: 

teléfono → tel. 

apartado → apdo. 

etcétera → etc. 

índice → índ. 

exemplo → ex. 

editorial → ed. 

remitente → rte. 

páxina → páx. 

capítulo → cap. 

escaleira → esc. 

gramática → gram. 

provincia → prov. 

15. Actividade persoal. 

16. Actividade persoal. Suxerimos: 

Vde. → vostede 

bibl. → bibliografía 

avda. → avenida 

med. → médico 

Sra. → señora 

admón. → administración 

art. → artigo 

Dª → dona 

cía. → compañía 

adx. → adxectivo 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 16 Copiar abreviaturas para familiarizarse co dicionario.  

 

 
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. 

Establecer equivalencias, para-
lelismos e relacións entre 
elementos diversos 

Buscar as primeiras abreviaturas 
do dicionario, copialas no caderno 
e escribir o seu significado. Act. 
16 

Buscar abreviaturas nos folletos 
de propaganda e escribilas no 
caderno. Act. 15 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Interpretar e usar diferentes 
tipoloxías de códigos e 
linguaxes. 

Comprender o suo da linguaxe 
simplificada das abreviaturas. 
Acts. 14 -17 

SENTIDO DA INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Mostrar iniciativa na redacción 
de textos, ampliando as pautas 
establecidas. 

Escribir textos instrutivos para 
cada procedemento relacionado 
coa imaxe. Act. 18 
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 17. Actividade persoal. Pediré-
moslles aos alumnos que ese 
tres palabras sexan dunha 
categoría gramatical diferente, 
por exemplo, un nome, un 
adxectivo, un verbo. 

Escribir 

18. Actividade persoal. Por exem-
plo: 

1. Debuxa nunha cartolina unha 
cruz dividida en cadrados como 
a da imaxe.  

2. Recorta e dóbraa até conseguir 
unha caixa con tapa.  

3. Pinta e decora a caixa como 
máis che guste.  

4. Pon un peirao nunha base de 
plastilina.  

5. Elabora un pompón de la con 
dous anacos de cartón.  

6. Pega o pompón no extremo do 
peirao e pecha a caixa. 

Actividades de reforzo 

 1.   O seguinte texto contén unha 
serie de abreviaturas. Os alumnos 
terán que identificalas e escribir de 
novo o texto coas palabras com-
pletas ás que se refiren as abre-
viaturas: 

Moitos séc. a. de C. non se usaban 
moitas das abrv. que temos hoxe 
en día. Tampouco existían as
avda., polo que tiñan que percorrer 
moitos km para ir dun lugar próximo 
a outro. Non había tfno., as casas
eran s/n. 

Solución: as abreviaturas que apa-
recen no texto e o seu significado é: 
séc. → séculos / a. de C. → antes 
de Cristo / abrv. → abreviaturas / 
avda. → avenidas / km →
quilómetros / tfno. → teléfono / s/n 
→ sen número. 

Actividades de ampliación

 1.   Pedirémoslles aos alumnos que 
pensen no seu xogo favorito. 
Escribirán nun folio as instrucións 
deste xogo e logo, por grupos, 
leranas ante os demais compa-
ñeiros sen dicir o nome do xogo. Os 
demais alumnos terán que adiviñar 
de que xogo se trata.  

Solución: Actividade en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87322 

Observaremos este vídeo en portugués sobre as instrucións que debemos 
seguir para preparar unhas vieiras gratinadas e preguntarémoslle ao 
alumnado. 

– Que ingrediente necesitamos? Coñecédelos todos? Que utensilios de cociña 
usaremos? 

– Este prato tamén se come en Galicia? As vieiras son típicas de Galicia? 
Coméstelas algunha vez? 

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)



 
13-10 

 Orientacións didácticas

■ No apartado Escoitar e falar 
aprenderemos a dar instrucións 
orais. Realizaremos para isto estas 
actividades: 

● Explicación dunha receita a un 
compañeiro. 

● Explicación de instrucións para 
evitar o consumo excesivo de 
auga. 

● Explicación de instrucións para 
representar unha escultura. 

No apartado O trasno das palabras 
os nenos terán que resolver un 
xeroglífico, unha adivinanza e 
traballar a eficacia lectora. 

Solucións das actividades 

Escoitar e falar 

19. Actividade por parellas. 

20. Actividade persoal. Para pre- 
parar estas instrucións, os 
alumnos poden facer unha 
pequena investigación na In- 
ternet sobre o consumo respon- 
sable de auga. 

21. Actividade persoal. Podemos 
aproveitar este exercicio para 
introducir os nosos alumnos no 
mundo da papiroflexia, técnica 
que consiste en facer figuras 
decorativas de papel dobrándoo 
varias veces, sen cortalo nin 
unilo con ningunha substancia. 

22. Actividade por parellas. Antes 
de realizar o exercicio, sería 
interesante que os alumnos 
indaguen na Internet a historia 
desta escultura (autor, época, 
estilo etc.). Para que as ins- 
trucións sexan precisas, pe- 
dirémoslles que utilicen co- 
rrectamente e con detalle os 
nomes das partes do corpo que 
deben mover para representar a 
figura. 

O trasno das palabras 

1. A frase que se esconde tras o 
xeroglífico é: Á praia da Lan- 
zada. 

2. O parentesco da adiviña é avó-
neto. 

3. Actividade persoal. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Interpersoal 21 Darlles instrucións aos compañeiros de como facer 
unha figura de papel  

Lingüística 3 Aprender eficacia lectora 

Intrapersoal 19 Identificar os alimentos que forman os debuxos 

Lóxico-matemática 1 Calcular e descifrar a mensaxe.  

Naturalista 20 Explicarlle ao compañeiro como evitar o consumo 
excesivo de auga  

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Mostrar creatividade e imaxina-
ción na elaboración de textos, 
manualidades ou debuxos. 

Recoñecer formas de creación 
artística. 

Entender o formato e o 
funcionamento dos xogos 
linguísticos. 

Identificar os animais que forman 
os debuxos e explicarllo ao 
compañeiro. Act. 19 

Explicarlles como facer unha 
figura de papel aos compañeiros. 
Act. 21 

Ler con rapidez as seguintes 
palabras. Act. 3 

SENTIDO DE INICIATIVA 

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

Explicarlle ao compañeiro que 
facer para evitar o consumo 
excesivo de auga. Act.20 
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Actividades de reforzo

 1.   Na actividade 2 teremos que 
resolver unha pequena adiviña 
sobre parentescos, e no apartado 
de Tiching analizaremos unha ár- 
bore xenealóxica. Para traballar o 
tema dos parentescos, faremos 
estas preguntas: 

– Que son os fillos dos voso tíos 
respecto de vós? E os irmáns dos 
vosos pais? O fillo do voso irmán 
que será?  

– E o esposo da vosa irmá? A 
vosa nai e a nai do voso pai que 
son entre elas? Quen é o pai da 
vosa nai? 

Podemos facer a nosa árbore 
xenealóxica relacionando os dife- 
rentes parentescos cos nomes dos 
nosos parentes. 

Solución: Actividade en grupo. 

Actividades de ampliación 

 1.   Para mellorar a eficacia lectora 
dos nosos alumnos, xogaremos aos 
trabalinguas. Escribiremos estes no 
encerado e pediremos voluntarios 
para que os lean o máis rápido po- 
sible sen se confundir: 

Debaixo dunha pipa tinta 
hai unha pita pinta; 

cando a pipa tinta pinga, 
a pita pinta pía. 

Un lobo rubio roe un loro duro.
Se un lobo rubio o roe, un loro 

duro o remoe. 

Solución: Actividade en grupo. 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………….. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87399 

Observaremos esta árbore xenealóxica e escribiremos entre todos as 
instrucións que hai que seguir para a súa realización. 

 

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 destas 
páxinas realizaremos actividades 
de repaso dalgúns dos contidos 
traballados ao longo da unidade: 

● As categorías gramaticais das  
palabras. 

● As sílabas tónicas e átonas. 

● As abreviaturas. 

● Realización dun ditado. 

No apartado Avalío as miñas com- 
petencias os nosos alumnos rea- 
lizarán as seguintes actividades: 

● Obtención de información a par- 
tir dun prospecto da obra. 

● Relación de sombras cos ani- 
mais que representan. 

Solucións das actividades 

Aprendín 

1. As frases que formaremos son: 

– Nós comemos unhas abelás sa- 
borosas.  

– Ela atopou un selo antigo.  

– Eu apaguei o teléfono móbil.   

– Vós protexedes a árbore cen- 
tenaria. 

– Ti escribirás uns contos fan- 
tásticos. 

2. Actividade persoal. 

3. O texto con abreviaturas que- 
dará da seguinte maneira: 

Sra. Dª Ana Louzán García 

Avda. das Camelias, núm. 18, 
port. E, 1º D  

36609 – Vigo. Pontevedra 

Avalío as miñas competencias 

1. Actividade persoal. 

2. O que pagaremos despois de 
aplicar os descontos é: 

– Cun desconto do 10 % re- 
báixannos 10 € e pagaremos 
100 – 10 = 90 €.  

– Cun desconto do 20 % re- 
báixannos 20 € e pagaremos 
100 – 20 = 80 €.  

– Cun desconto do 50 % re- 
báixannos 50 € e pagaremos 
100 – 50 = 50 €. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial  3 Aprender a escribir abreviaturas a partir do seu nome. 

Aprendín 
Act. 2 

Escribir unha palabra coa orde das sílabas marcada 

Avalío Act. 
2 

Ler e resolver un problema matemático. 

Lóxico-matemática  

Avalío. Act. 
3 

Recoñecer os animais da redonda.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Recoñecer formas de creación 
artística. 

Observar as sombras e identificar 
os animais. Avalío. Act. 3 

APRENDER A 

APRENDER 
Establecer equivalencias, para-
lelismos e relacións entre 
elementos diversos 

Valorar o ditado como técnica 
facilitadora da aprendizaxe. 

Relacionar palabras dos dife-rentes 
grupos e formar oracións. Aprendín 
Act. 1  

Escribir palabras coa orde das 
sílabas. Aprendín. Act. 2 

Ler e observar as dificultades 
ortográficas para escribir o ditado. 
Ditado 

SENTIDO DE INICIATIVA 

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

Observar a información e respon-
der as preguntas. Avalío Act. 1 

 

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



 
13-13

3. De esquerda a dereita, os a- 
nimais que representan as figu-
ras son: cisne, can, coello, bol-
boreta. 

Actividades de reforzo 

 1.   Pedirémoslle ao alumnado que 
traia da casa un selo e unha postal 
que non estea escrita para es- 
cribirlla a un amigo ou familiar que 
estea lonxe. 

Recordarémoslles que teñen que 
ter en conta estas recomendacións 
ao escribir as postais: 

– Pensar ben o que queremos 
dicir antes de escribir, porque 
temos pouco espazo. 

– Deixar espazo para que caiba o 
selo de correos na parte su- pe-
rior dereita. 

– Estar seguros de que temos o 
enderezo correcto da persoa a 
quen lle queremos escribir. 

Tamén lles pediremos que usen 
algunhas das abreviaturas que 
aprenderon. Unha vez escritas, le- 
remos algunhas en voz alta e xa as 
poderán enviar. 

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

 2.   Faremos grupos de 4 alumnos 
e cada un terá que crear un pros-
pecto dunha obra de teatro inven-
tada. 

No prospecto non pode faltar a 
seguinte información: 

– Nome do espectáculo, data, ho- 
ra e lugar onde se realiza. 

– Argumento, público a quen vai 
dirixida e nome da compañía 
produtora. 

– Prezo, descontos e agradece- 
mentos. 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/687330 

Veremos este breve vídeo que mostra figuras feitas con sombras proxecta-
das sobre mans. Ao acabar, comentaremos as seguintes cuestións: 

– Que observades neste vídeo? Con que parte do corpo se fan estas som-
bras? Que animais aparecen? 

– Sabedes como se chaman estas sombras? Vistes algún espectáculo de 
sombras chinesas? 

– Gustaríavos aprender a facelas? Que animal vos gustaría representar? 

 

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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VEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
  
http://www.tiching.com/86462 https://www.youtube.com/watch?v=P0nhmWFq_Hc  
  

http://www.tiching.com/87300 
http://www.domoking.com/wp-content/uploads/2009/02/smeg-refrigerator-back-to- 
the-50-s-large.jpg 

  

http://www.tiching.com/87307 http://www.vectorizados.com/vector/3856_siluetas-de-animales/  
  

http://www.tiching.com/87322 http://www.youtube.com/watch?v=E-Sp5SOXnVY&feature=related  
  

http://www.tiching.com/87399 http://ataljosefinab.files.wordpress.com/2010/02/imagen030.jpg 
  

http://www.tiching.com/687330 https://www.youtube.com/watch?v=BiTxRlih3H4 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Ven da páxina 13-7) 

Ortografía 

11. A sílaba tónica de cada palaba é: 

– Cándido  

– ordenador  

– ourensá  

– tiven 

– axentes 

– cóbado 

– lostregar 

– máquina 

– eiruga 

– barco 

– calor 

– carón 

12. De arriba a abaixo, as palabras deben escribirse 
na seguinte orde: 

xor-nal  

pro-tec-ción  

ca-mi-ño  

dí-a 

cá-ma-ra 

e-lec-tro-do-més-ti-cos 

SOLUCIÓNS (continuación) 

13. As palabras quedarán do xeito que indicamos a conti-
nuación: 

– ou-rio-lo  

– pín-te-ga  

– te-lé-fo-no  

– chu-cha-mel 

– ta-rán-tu-la 

– tu-li-pán 

– pro-fe-sor 

– lam-be-ta-da 

– to-xo 

– sán-da-lo 

– lám-pa-da 

– pin-to 

Actividades de reforzo 

 1.   Escribiremos a seguinte lista de palabras e, por 
grupos, os nenos terán que atopar aquelas nas que a 
sílaba tónica está mal sinalada e corrixila.  

O grupo que primeiro termine será o gañador deste xogo.

Camioneta, ornitorrinco, golfiño, espantallo, colchón, 
ruído, botiquín, xornal, persiana, lóstrego, solidariedade 

Solución: As palabras incorrectas son: ca-mio-ne-ta; 
es-pan-ta-llo; ru-í-do; xor-nal; so-li-da-rie-da-de. 
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ANOTACIÓNS 
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