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 Orientacións didácticas 

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

● Lectura dunha banda deseñada 
e resolución de actividades que 
nos permitirán interpretar e 
entender unha banda deseñada. 

● Identificación do suxeito e do 
predicado nas oracións. 

● Aprendizaxe das regras de a- 
centuación. 

● Aprendizaxe do que son as 
onomatopeas e o seu reco- 
ñecemento. 

● Elaboración de bandas dese- 
ñadas. 

● Exposición oral de diálogos. 

Solucións das actividades 

Antes de ler 

– Resposta persoal. Este cómic 
pode tratar, limitándonos a 
observar as imaxes, duns 
nenos que van ao campo e 
gozan dos animais que ven por 
alí. Como algunhas das viñetas 
teñen o fondo redondeado e na 
segunda viñeta se ven os 
nenos durmindo, esas viñetas 
especiais poden ser o que 
soñan os nenos mentres están 
deitados. 

– O alicorno é unha criatura de 
cor branca, con corpo de 
cabalo, barba de chivo, patas 
de antílope e un corno na fornte 
que se dicía que tiña poderes 
máxicos curativos e de xu- 
ventude eterna. Era unha 
criatura moi rápida e áxil.  

1. Resposta persoal. Polo que 
parece na penúltima viñeta o 
alicorno foxe porque está namo-
rado dunha alicorna. 

Ler e comprender 

1. As respostas son: 

 Os nenos xogan cun poldro. O 
poldro chámase Ali. 

 No soño dos nenos, o poldro 
transfórmase nun alicorno. 

 Os nenos soñan que o alicorno 
foxe e pregúntanlles ao coello e 
ao corvo se o viron. O corvo 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 7 Clasifica nunha táboa os enunciados dun texto 
segundo sexan oración ou frases. 

Intrapersoal 6 Imaxina e escribe outro final para un relato. 

Interpersoal 8 Busca información sobre os unicornios de forma 
colaborativa con outros alumnos. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

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

Realiza un resumo da lectura ben 
estruturado e utilizando o 
ordenador. Act. 5. 

APRENDER A 

APRENDER 
Analizar e interpretar os 
elementos do contexto para 
enriquecer a comprensión de 
textos e imaxes. 

Diferenciar a parte real da 
imaxinaria na historia do cómic 
grazas aos seus convenciona-
lismos. Act. 2-4. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Familiarizarse con diferentes 
manifestacións e producións 
artísticas e culturais. 

Escribir un final alternativo á 
lectura e buscar información so-
bre seres fantásticos. Act. 6; 8-9. 

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

Busca información sobre os ali-
cornos en grupo. Act. 8. 
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 acompáñaos a unha cova, na que 
achan o alicorno cunha alicorna. 

 Os nenos pídenlle axuda a un 
coello e a un corvo. 

 Ao coello dinlle que lle darán un 
monte de cenorias se lles di 
onde está o alicorno e ao corvo 
prométenlle un ferrado de millo. 

2. O que diferencia as dúas partes 
da historia é o borde das viñetas, 
as reais son rectas e as 
imaxinarias teñen forma de nube.

3. A orde é: Os nenos xogan co 
poldro polo prado. / Quedan 
durmidos e botan a soñar. / Os 
nenos pregúntanse que lle 
ocorreu ao alicorno. / Pídenlle 
axuda ao coello. / Pídenlle axuda 
ao paxaro. / Os nenos espertan. 

4. O bocadillo da última viñeta 
expresa sorpresa. 

5. Resposta persoal. 

6. Resposta persoal. 

7. Frases: Aliiiii! / Bravo! Vivaaa! 
Iuhuuu! // Oracións: o resto que 
non son onomatopeas. 

8. Resposta persoal. 

9. Resposta persoal. 

Educamos en valores 

Os soños 

■ Nesta lectura vemos como uns 
nenos, ao quedar durmidos, mes-
turan a realidade (o poldro) coa 
ficción (o alicorno). 

Reflexionaremos sobre os soños 
que poden ser realidade ou ficción: 

– Algunha vez soñaches algo 
imposible, como atopar un 
alicorno? Cales? 

– Tendes soños que quereriades 
que se fixeran realidade nun 
futuro? Son reais ou imposibles? 
Poñedes un exemplo? 

– Durmides sós no cuarto ou con 
algún irmán? Que facedes antes 
de ir durmir?  

– Gústavos ler na cama? Algunha 
vez soñastes con algo que 
acababades de ler?  

– Tendes algún soño que se 
repita? En que consiste? 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/687290 

Imos ver este vídeo no que uns nenos representan en linguaxe de signos a 
canción de Maldita Nerea Feito cos teus soños. 

Despois de velo, preguntarémoslles aos nenos: 

 Cal é o tema desta canción? Como a representan os nenos? 

 Que di dos soños? Estades de acordo? 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. 
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Orientacións didácticas 

■ No apartado Gramática destas 
páxinas aprenderemos cales son as 
partes da oración e para isto 
realizaremos estas actividades: 

● Separar suxeitos e predicados 
nuhas oracións dadas. 

● Relacionar o suxeito co 
predicado dunhas oracións. 

● Copiar oracións e identificar o 
seu suxeito e o seu predicado. 

● Formar oracións relacionando uns 
suxeitos cuns predicados dados. 

● Corrixir os problemas de 
concordancia entre os suxeitos 
e predicados dunhas oracións 
dadas. 

● Escribir oracións máis longas 
modificando os suxeitos ou os 
predicados. 

Solucións das actividades 

10. Os suxeitos están subliñados, 
os precidados non: 

– O cabalo naceu no mes de 
xaneiro. 

– Eu chámoo Roco. 

– Os cabalos precisan moita 
hixiene. 

– A súa corte está sempre moi 
limpa. 

– Roco agradécelle ao avó os 
seus coidados e atencións. 

11. As respostas son estas: 

 Os nenos e as nenas xogan no 
patio.  

 Os mariñeiros descargan o peixe.  

 Catuxa e Xoana son boas 
actrices.  

 A nai de Uxío é policía. 

12. Os suxeitos están subliñados, 
os predicados non: 

– Os campións gañaron un premio. 

– O director despediu os nenos. 

– Antón escribe no diario todos os 
días. 

– Os libros son moi divertidos. 

– A miña nai ten dous irmáns. 

13. As respostas son:  

 Eu saúdo os meus amigos.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Desenvolver a habilidade, a 
velocidade e a comprensión 
lectora 

Identificar e comprender as 
funcións da oración, o suxeito e o 
predicado. Páx. 184. 

Le cunha fluidez, entoación e 
dicción adecuadas unha serie de 
frases. Act. 11. 

APRENDER A APRENDER Aplicar normas gramaticais pa-
ra construír palabras ou ora-
cions. 

Subliña o suxeito e o predicado 
de certas oracións con cores 
distintas. Act. 12. 

Corrixe varias oracións modifi-
cando o suxeito e o predicado. 
Act. 14. 

SENTIDO DA INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Desenvolver estratexias e 
utilizar diversas ferramentas 
para reforzar a adquisición de 
léxico e o coñecemento da 
lingua. 

Escribe oracións máis longas me-
diante a modificación do suxeito 
de frases xa establecidas. Act. 
15. 

Escribe oracións máis longas me-
diante a modificación do predi-
cado de frases xa establecidas. 
Act. 16. 
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  O cociñeiro fixo un pastel de nata. 

 O avó regaloume un traxe de 
baño.  

 A profesora deunos o boletín de 
notas.  

 Os mariñeiros saen pescar pola 
noite. 

14. As respostas son estas: 

 Lois e Ana van á praia.  

 Daniel ordena as fotos das 
actividades.  

 Xoán, Pedro e mais eu facemos 
os murais.  

 Nós preparamos as vacacións. 

15. Resposta aberta. A modo de 
exemplo, podemos propor as 
seguintes respostas: 

 O can da miña curmá corre polo 
parque.  

 A profesora da clase de Ma-
temáticas recomendounos un 
libro.  

 Os nenos da clase de terceiro 
van ao campamento.  

 O veciño da miña avoa mercou 
unha lavalouza. 

16. Resposta aberta. A modo de 
exemplo, podemos propor as 
seguintes respostas: 

 Marcos e Mariña falan sobre as 
próximas vacacións. 

 Antón escribe a súa biografía. 

 Pedro e Berta gañaron un premio 
por bailar e cantar tan ben. 

 Ana tenlle medo á escuridade. 

Actividades de reforzo 

1. Escribiremos a seguinte oración 
desordenada e, despois de ordenala, 
subliñaremos o suxeito e rodearemos 
o predicado. 

 sobre, xeo, hóquei, xogan, as, 
nenas, partido, un, de. 

(As nenas xogan un partido de 
hóquei sobre xeo) 

Actividades de ampliación 

1. Cada neno dirá unha oración e os 
seus compañeiros terán que a-
veriguar cal é o seu suxeito e o seu 
predicado. Faremos a por quendas 
para que todos participen. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87938 

Nesta imaxe veremos 6 accións, a maioría perigosas. Escribiremos unha 
oración para cada imaxe imaxinando as consecuencias de cada debuxo. 

Logo diferenciaremos o suxeito e o predicado de cada oración. Para 
ampliar a información, podemos pedirlles que eles mesmo fagan algunhas 
viñetas que lles permitan identificar suxeitos e predicados. 

 

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, no apar-
tado de Ortografía, os nenos tra-
ballarán o acento e as regras de 
acentuación mediante estas ac- 
tividades: 

● Aplicación das regras de acen-
tuación. 

● Identificación das palabras dun 
texto que teñen acento gráfico. 

● Escritura de nomes de animais 
con acento gráfico. 

Seguidamente, no apartado Voca- 
bulario, traballaremos as ono- 
matopeas a través das seguintes 
actividades: 

● Relación de animais coas súas 
onomatopeas. 

● Escritura de frases cos sons que 
emiten determinados animais. 

Solucións das actividades 

Ortografía 

17. Verán, automóbil, árbore, débil, 
público, autobús, pescador, 
conclusión, tambor, túnel, sá- 
bado, avión. 

18. Actividade persoal.  

19. Vivín, só, ninguén, avaría, Sá-
hara, mecánico, reparación, soí-
ño, difícil, cuestión, días, durmín 
máis, próximo, máis, náufrago, 
océano. 

Vocabulario 

20. A relación queda do seguinte 
xeito: 

– pito – piar – pío / gato – miañar – 
miauuu! / vaca – bruar – muuuu! 
/ cabalo – rinchar - hihihihi! / 
ovella – mear – meee! / galiña – 
cacarexar – cococó! / can – 
ladrar – guau! 

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

21. Resposta persoal. 

22. Segundo o dicionario da Real 
Academia Galega, as de- 
finicións son as seguintes: 

– asubío: Acción e efecto de asu-
biar. Emitir un son agudo facendo 
pasar o aire entre os labios case 
pechados ou por un instrumento 
cunha abertura estreita. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 22 Buscar no dicionario o significado dunha serie de 
palabras. 

Naturalista 20 Relaciona animais cos correspondentes verbos 
onomatopeicos e as súas onomatopeas. 

Intrapersoal 21 Escribir oracións con animais e os verbos onomato-
peicos correspondentes. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A APRENDER Desenvolver estratexias e 
utilizar diversas ferramentas 
para reforzar a adquisición de 
léxico e o coñecemento da 
lingua. 

Busca o significado de varias 
palabras no dicionario. Act. 22 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS 
Coñecer textos da tradición 
popular, oral, e da literatura 
infantil. 

Apreciar a literatura como 
elemento de reflexión e procura 
de coñecementos 

Familiarizarse co contido do 
clásico infantil titulado O prin-
cipiño. A. 19. 

Reflexionar sobre o contido do 
fragmento de O principiño. Act. 
19. 
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 – bear: Emitir a súa voz a ovella, 
carneiro o cabra. 

– estornela: Xogo que consiste en 
dar cun pau noutro máis pequeno 
e rematado en punta nos 
extremos, que está colocado no 
chan, de xeito que se fai saltar e, 
xa no aire, dáselle un segundo 
golpe que o despide a maior 
distancia. 

– replumar: Cuando a ave muda a 
pluma. 

– gargallada: Risa sonora e 
impetuosa. 

– estoupar: Romper violentamente 
con ou sen ruído ao sufrir unha
forte presión. 

– repicar: Tanxer [unha campá], en 
especial rápida e repetidamente e 
en sinal de alegría. 

– garfela: Pel levantada da carne 
que rodea as uñas das mans. 

Actividades de reforzo 

1. A continuación, os nenos me-
morizarán este poema de Manuel 
María, logo de identificaren as 
onomatopeas que podemos atopar 
nos seus versos: 

O meu grilo cantador 

é mellor que o que tes ti, 

Ccando o teu da dito: "cri..." 

o meu xa dixo: "cricrí..."  

Buscaremos na Internet máis ono-
matopeas de animais que non 
traballaramos nestas páxinas. 

Actividades de ampliación 

1. Cada alumno escribirá nun papel 
tres frases nas que haxa 5 erros 
ortográficos dos seguintes tipos: 

 Palabras que deberían levar 
acento. 

 Palabras que non deberían levar 
acento. 

Logo intercambiarán os papeis cos 
seus compañeiros que terán que 
corrixilos.  

Unha vez feito isto, volveranos 
intercambiar para comprobar a 
corrección. 

2. Pedirémoslles aos nenos que, 
de un en un, emitan diversas 
onomatopeas e os seus com-
pañeiro terán que adiviñar quen ou 
que emite ese son. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87939 

Comentaremos entre todos os nomes destas froitas e se algunha leva acento 
gráfico. 

Escribiremos 6 frases con estas froitas seguindo estas orientacións: 

– 3 frases coas nosas 3 froitas preferidas. 

– 3 frases coas 3 froitas que nos gustan menos. 

 

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 Escribir destas 
páxinas os nenos aprenderán que 
son as bandas deseñadas ou 
cómics e practicarán o aprendido 
mediante estas actividades: 

● Ordenación das viñetas dun có- 
mic. 

● Identificación de símbolos ca- 
racterísticos dos cómics. 

● Escritura dun guión para con- 
tinuar un cómic. 

● Debuxo dun cómic a partir da 
interpretación dunha historia. 

Solucións das actividades 

23. As viñetas son: 2, 1, 3. Os bo- 
cadillos son: c, a, b. 

24. Sorpresa / medo / desorientación 
/ dúbida / enfado. 

25. Resposta persoal. 

26. Resposta persoal.  

Actividades de reforzo 

 1.  Visitaremos a biblioteca do co-
lexio ou ben a da clase e pe-
diremos que cada neno colla un 
cómic adecuado á súa idade. 

A continuación, pedirémoslles que 
observen as imaxes e que se fixen 
nos distintos tipos de bocadillos que 
se utilizan. 

 Son iguais? Que credes que 
significa cada tipo de bocadillo? 

 Agora fixémonos nas viñetas: 
son todas iguais? Teñen a 
mesma forma e medida? 

Tamén podemos pedirlles que se 
fixen en se hai onomatopeas, nas 
exprsións faciais dos personaxes, 
nas liñas cinéticas, que marcan o 
movemento rápido dos personaxes, 
animais … 

 2 .  Despois de ver todos os cómics, 
elaboraremos unha colección de 
onomatopeas e dividirémolas en 
dous grupos: as que teñan un son 
forte e as que teñan un son feble. 

Tamén podemos clasificalas según-
do as emita unha persoa, unha 
cousa, un elemento da natureza … 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lóxico-matemática 23 Ordena as viñetas dunha historia e escribe o boca-
dillo onde corresponda. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A APRENDER Seguir modelos, pautas e 
instrucións na elaboración das 
propias producións. 

Analizar e interpretar os 
elementos do contexto para 
enriquecer a comprensión de 
textos e imaxes. 

Converte un texto narrativo na 
historia dun cómic aplicando 
adecuadamente as convencións 
deste xénero. Act. 26. 

Observa a ilustración que acom-
paña o texto narrativo para 
mellorar a comprensión do 
contido. Act. 26. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS 
Familiarizarse con diferentes 
manifestacións e producións 
artísticas e culturais. 

Coñecer expresións artísticas e 
culturais e o seu contexto 

Interpreta o significado de sím-
bolos de uso habitual nun cómic. 
Act. 24. 

Entende as características com-
positivas da historia dun cómic e 
debuxa novas viñetas narra-
tivamente coherentes. Act. 25. 
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 Actividades de ampliación 

 1.  Para ampliar a información sobre 
o tema dos cómics podemos 
sorprendelos dicíncolles que os 
cómics naceron cara ao ano 1865. 
Primeiro ríanse dos políticos, eran 
historietas satíricas que se limitaban 
a criticar a situación da época na que 
vivían. 

A continuación, podemos pedirlles 
que collan algúns dos cómics que 
traballamos na clase, que se fixen 
nos seus protagonistas e que os 
describan, tanto fisicamente como a 
súa forma de ser. 

Feito isto, podemos preguntarlles: 

 Todos os personaxes fan rir? 
Cal vos cae mellor? 

 Ledes cómics na casa? Cal é o 
voso personaxe favorito? 

 Que significa que un personaxe 
teña os ollos moi abertos? E as 
cellas pregadas? 

Os nenos poden comentar en voz 
alta outras peculiaridades dos 
debuxos que nos indiquen como 
están os personaxes ou o que 
senten. 

 2.  Repartirémoslle un folio a cada 
neno e pedirémoslles que o dividan 
en seis casas. Cando todos teñan a 
folla preparada, dirémoslles que 
debuxen seis personaxes como os 
imaxinen: 

 Un personaxe que mostre terror. 

 Un personaxe que mostre sono. 

 Un personaxe que mostre frío. 

 Un personaxe que se mostre 
sorprendido. 

 Un personaxe que pense. 

 Un personaxe moi contento. 

Feito isto, escribirán debaixo a 
expresión que debuxaron e 
cambiarán o seu debuxo co seu 
compañeiro de mesa. 

O compañeiro porá un visto ao lado 
do personaxe que realmente reflicte 
o que se lle pediu. 

3. Pedirémoslles aos nenos que 
creen un cómic de seis viñetas cuxo 
tema estea relacionado coa 
educación vial (por exemplo, un 
señor cruzando un semáforo, un 
atasco, unha moto que non respecta 
os sinais … Na historia terán que 
aparecer distintos bocadillos, onom-
atopeas, xestos… 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87941 

Observaremos este vídeo onde nos ensinan como debuxar diferentes tipos de 
ollos expresivos sinxelamente. Porémonos en grupos de tres persoas e cada 
un escollerá dous tipos de ollos diferentes e inventará dous personaxes. 

Debuxaraos con estes ollos e caracterizaraos con caracteres diferentes, 
expresións propias, vestiario e peiteados distintos... 

 

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 Escoitar e falar 
destas páxinas, os nenos apren-
derán as características dos 
diálogos.  

Realizarán para isto estas acti-
vidades: 

● Desenvolvemento dunha con- 
versa sobre os Dereitos Hu- 
mano a partir dun texto. 

● Improvisación de diálogos entre 
os personaxes dunhas imaxes. 

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

● Busca de nomes de seres fan- 
tásticos nunha sopa de letras. 

● Lectura rápida dun trabalinguas. 

● Resolución dunha proba de 
eficacia lectora na que de-
bemos ler lo más rápido po-
sible dúas frases da lectura 
inicial. 

Solucións das actividades 

Escoitar e falar 

27. Actividade persoal. 

28. Actividade persoal. 

O trasno das palabras 

1. Horizontais: mouro, alicorno, fa- 
da, dragón.  

 Verticais: trasno, ogro. 

2. Actividade persoal. 

3. Actividade persoal. 

4. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo 

 1.  Escribiremos no encerado uns 
trabalinguas.  

Os nenos traballaranos da mesma 
maneira que as frases  do exercicio 4 
do Trasno das palabras: 

Se vou a Bueu nun bou vou, 

pero se non vou nun bou non 
vou. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

27 Dialogar sobre os dereitos da infancia. Interpersoal 

28 Improvisar un diálogo a partir dunhas imaxes. 

Espacial O tr..., 1 Buscar nunha sopa de letras o nome de sete seres 
fantásticos. 

O tr..., 2 Formar novas palabras a partir doutra. Lingüística 

O tr..., 3 Ler rápida e comprensivamente certas oracións. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

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

Recoñecer e apreciar os 
valores básicos da vida social 

Dialoga adecuadamente con 
outros alumnos sobre varios de-
reitos da infancia. Act. 27. 

Recoñede os dereitos básicos 
que deben protexer os nenos e 
nenas. Act. 27. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS 
Coñecer textos da tradición 
popular e da literatura infantil. 

Familiarizarse con diferentes 
manifestacións e producións 
artísticas e culturais. 

Coñece seres fantásticos ha-
bituais nos relatos infantís. Act. 1. 

Busca seres fantásticos protago-
nistas de varios relatos infantís. 
Act. 2. 
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Cinco marfagafos guifos novos 

amarfagaron a marfagafa guifa 
vella. 

Actividades de ampliación 

 1 .   Por parellas, practicaremos a 
escritura de diálogos dunhas cinco 
liñas sobre estas situacións: per-
diches o autobús para ir ao co-
lexio, suspendiches unha saca-
ches un dez en Matemáticas… 

 

ANOTACIÓNS 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87943 

Observaremos esta imaxe na que aparecen a maioría dos personaxes de 
Disney e pedirémoslles aos alumnos que realicen tres pequenos diálogos. 

– Entre unha parella de personaxes da mesma película. 

– Entre dous ou tres personaxes de distintas películas. 

– Entre o alumno e un personaxe Disney. 

 

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: 

● Escritura de suxeitos ou pre-
dicados nunhas oracións dadas. 

● Escritura das onomatopeas que 
corresponden a uns verbos da- 
dos. 

● Lectura dun poema proposto e 
identificación de diversas ono- 
matopeas nel. 

● Acentuación dunha serie de 
palabras e a súa clasificación 
segundo sexan agudas, graves 
ou esdrúxulas. 

● Realización dun ditado. 

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

● Elección dun dos dinosauros 
propostos e procura de infor-
mación sobre el na Internet. 

● Partindo duns datos propostos, 
realización dunha serie de 
cálculos. 

● Observación de dous dinosau-
ros e resposta a preguntas so-
bre eles. 

● Identificación do dinosauro que 
aparece na portada dun cartel 
cinematográfico. 

Solucións das actividades 

Aprendín 

1. Resposta persoal. En todos os 
casos débese comprobar que 
realmente sexan suxeitos. 

2. pío, ñeee, ggrr, tintín, croac. 

3. trac-tra-trac, tric-tric-tric, trec-trec. 

4. As palabras agudas son: mantel, 
sabor, café, vacacións, balón. / 
As palabras graves son:  reloxo, 
crema, fútbol, inútil, automóbil. / 
As palabras esdrúxulas son: 
táboas, semáforo, chícharo, ma-
temáticas, capítulo, cárcere. 

Avalío as miñas competencias 

1. Actividade persoal. 

2. Nun día comía 200 kg de ali- 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal Ditado Realizar un ditado e autoavaliar os seus resultados. 

Lóxico-matemática Av..., 2 Resolve operacións matemáticas simples a partir dun 
enunciado. 

Naturalista Av..., 3 Explicar as características dalgúns dinosauros. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER  
Valorar o ditado como técnica 
facilitadora da aprendizaxe. 

Aplicar normas gramaticais 
para construír palabras. 

Realizar un ditado e avaliar os  
seus resultados. Ditado. 

Forma onomatopeas e acentúa 
varias palabras. Ap., Act. 2 e 4. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Valorar as obras literarias e 
outras formas lingüísticas. 

Analiza un poema caracterizado 
por onomatopeas. Ap., Act. 3. 

MATEMÁTICAS E BÁS. 
EN CIENCIAS E TECNOL. 

Resolver problemas co uso da 
linguaxe matemática. 

Resole preguntas aritméticas en 
base a un enunciado. Av., Act. 2. 

DIXITAL Buscar e interpretar informa-
ción na Internet. 

Buscar datos na Internet sobre os 
dinosauros. Av., Act. 1. 

SENTIDO DA INICIATIVA 

E ESP. EMPRENDEDOR 
Imaxinar ou anticipar desenvol-
vementos ou conclusións. 

Interpretar adecuadamente un car-
tel cinematográfico. Av., Act. 4. 
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 mento. / Nunha semana comía 
200 kg x 7 = 1.400 kg de plantas / 
.Nun mes comía 200 kg x 30 días 
= 6.000 kg. 

3. Todos estes dinosauros eran 
herbívoros, é dicir, comían ve-
xetais. / O longo pescozo ser-
víalles para conseguir a comida 
que estaba na parte máis alta das 
árbores. / Actividade persoal. 

4. O tiranosauro Rex, (c). 

Actividades de reforzo 

1. Para repasar todo o aprendido na 
unidade, pedirémoslles aos nenos 
que lembren as diferenzas entre o 
suxeito e o predicado das oracións 
respondendo estas preguntas: 

 Todas as oracións da actividade 1 
teñen suxeito e predicado? Hai 
algunha frase? 

 Podemos alongar o suxeito 
dunha oración? E o predicado? 

Logo, cada neno inventará e 
escribirá unha oración. Subliñará o 
suxeito en vermello e o predicado 
en azul. Despois, escribirá unha 
frase.  

Para acabar, cada neno lerá e 
explicará a súa oración e a súa 
frase e o resto deberá estar moi 
atento para corrixir se é necesario. 

Actividades de ampliación 

1. Realizaremos este ditado para 
comprobar se asimilaron as regras 
de acentuación que traballamos na 
unidade: 

O próximo sábado vou celebrar o 
meu aniversario e decidín organizar 
unha festa de disfraces.  

O tema da fiesta será “as 
profesións” e cada invitado deberá 
vir disfrazado coa roupa ca-
racterística dunha profesión. Hai 
moitas: enfermeira, bombeiro, militar 
policía, astronauta…  

Eu xa teño decidido o meu: vou ir de 
cociñeiro cun enorme gorro branco. 
O meu amigo Xesús quere dis-
frazarse de libélula. Será unha fiesta 
divertidísima, sobre todo se os 
disfraces son orixinais. 

2. Ao acabar, clasificarán as pa-
labras que acentuaron en agudas, 
graves e esdrúxulas e xustificarán 
por que levan acento gráfico.  

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87945 

Observaremos o tráiler da película de Jurassic Park e comentaremos se a 
vimos e se nos gustou. Después, preguntarémoslles aos alumnos:  

 Vistes outras películas nas que aparezan dinosauros? Como eran? Que 
comían? Todos os dinosauros eran iguais? Describídeos. 

 Por que agora non hai dinosauros na Terra? Que credes que pasaría se 
non se tiveran extinguido? Por que se consideraban perigosos? 

 

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 Avalío os meus 
logros desta dobre páxina 
realizaremos actividades de repaso 
dalgúns dos contidos traballados ao 
longo do trimestre: 

● Cambio de palabras subliñadas 
por pronomes persoais. 

● Escritura dos distintos sig- 
nificados dunhas palabras poli- 
sémicas. 

● Separación de palabras en 
sílabas e identificación da sílaba 
tónica. 

● Acentuación dunha serie de 
palabras e a súa clasificación 
segundo sexan agudas, graves 
ou esdrúxulas. 

● Búsqueda de rimas para unhas 
palabras dadas e construción 
dun poema con elas. 

● Escritura de onomatopeas que 
expresen o que se solicita. 

● Escritura dunha historia a partir 
de dúas viñetas. 

● Escritura de siglas para unhas 
institucións dadas. 

● Formación de oracións rela-
cionando suxeitos e predicados. 

● Análise morfolóxica dunha ora- 
ción dada. 

Avalío os meus logros 

1. As palabras subliñadas pódense 
substituír, respectivamente, polos 
seguintes pronomes persoais: 
Nós, ela, nós, eles, ti, el, eles. 

2. Folla: parte dos vexetais unido ás 
ramas, compoñentes dos libros. 

disco: Peza circular e plana que 
lanzan os atletas, placa circular 
de plástico ou metal na que se 
rexistran sons para reproducilos. 

carta: papel escrito que unha 
persoa lle envía a outra, cada 
unha das cartolinas que 
compoñen a baralla.  

dente: pezas brancas da boca, 
partes nas que se divide unha 
cabeza de allo. 

serra: ferramenta, cordal de 
montes. 

bico: Boca das aves, extremo 
xeralmente aguzado dunha cou- 
sa. 

3. a-mi-gos, a-vión, he-li-cóp-te-ro, 

  
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística Avalío os 
meus..., 8 

Identificar ou escribir a sigla correspondente a certas 
organizacións nacionais e internacionais. 

Naturalista Avalío os 
meus..., 6 

Relacionar e escribir a onomatopea correspondente a 
determinados sons. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

Aplicar normas gramaticais 
para construír palabras ou o- 
racións. 

Aplicar coñecementos adquiri-
dos e xerar resultados novos. 

Busca o significado dunha serie de 
palabras no dicionario. Av., Act. 2. 

Forma unha oración recoñecendo a 
función de cada categoría 
gramatical. Av., Act. 10. 

Relaciona diversos suxeitos cos 
predicados correspondentes. Av., 
Act. 9. 

Analiza adecuadamente as distintas 
funcións que exercen os elementos 
constituíntes dunha oración. Av., 
Act. 10. 

 

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



 
15-15

 cám-ping, fa-rol, Bran-te-ga, va-
ca-cións, ma-má, me-llor, me-
mo-ria, lám-pa-da, ál-bum, fo-
tó-gra-fo, fo-tos, Gon-zá-lez, di-
fí-cil, te-lé-fo-no, má-xi-co. 

4. Agudas: avión, farol, vacacións, 
mamá, mellor / Graves: amigos, 
cámping, Brantega, memoria, 
álbum, fotos, González, difícil / 
Esdrúxulas: helicóptero, lámpada, 
fotógrafo, teléfono, máxico. 

5. Actividade persoal. 

6. Actividade persoal. Por exemplo: 
tempestade: brummm! / galo: 
quiquiriquí! / tose: tujú, tujú! / 
espertador: riiiiiing! / freada: Iiii! / 
timbre: ding-dong! / bucina: 
meeec! / ambulancia: nino, nino! 

7. Actividade persoal. 

8. As correspondentes siglas son: 

 Banco Central Europeo: BCE  

 Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia: COAG 

 Diario Oficial de Galicia: DOG 

 Fondo Monetario Internacional: 
FMI 

 Instituto Galego das Artes Es-
cénicas e Musicais: IGAEM 

 Ministerio de Educación e Cultura: 
MEC. 

9. As oracións son as seguintes: 

 O paxaro verde andaba aos figos. 

 Xosé traía un recorte do xornal.  

 A curmá de Marta argallara unha 
das súas.  

 Aqueles home de alí son amigos 
de meu avó.  

 A raposa abriu a porta do cuarto.  

 Os amigos de Antón regaláronlle 
un diario. 

10. A análise morfolóxica é: 

 Ela: pronome persoal 3.ª persoa 
singular feminino. 

 cantou: verbo singular, pasado, 
3.a persoa. 

 lles: pronome persoal 3.ª per-
sona plural. 

 unha: artigo, femenino singular. 

 canción: nome, feminino, singular. 

 aos: a (preposición) + os (artigo 
determinado, plural, masc.). 

 da: de (preposición) + a (artigo).

 clase: nome, femenino, singular.

 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS 
Familiarizarse e valorar a lin- 
guaxe poética. 

Familiarizarse con diferentes 
manifestacións e producións 
artísticas e culturais. 

Coñecer expresións artísticas e 
culturais e o seu contexto 

Busca rimas para unha serie de 
palabras e escribe un poema. Av., 
Act., 5. 

Recoñece as características com- 
positivas dun cómic e debuxa novas 
viñetas seguindo unha coherencia 
narrativa. Av., Act. 7. 

Forma as siglas adecuadas dunha 
serie de organizacións ou do- 
cumentos existentes na redonda 
inmediata. Av., Act. 8. 

 

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. 
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Orientacións didácticas 

■ No apartado Practico as miñas 
competencias desta dobre páxina 
propoñemos distintas actividades 
que os alumnos poden realizar para 
achegarse ao mundo dos cam- 
pamentos de verán, sempre rela- 
cionadas cos contidos aprendidos 
neste terceiro trimestre.  

■ As actividades son: 

● Resposta a unhas preguntas 
sobre unha imaxe. 

● Elección dos obxectos que le- 
varían a un campamento de entre 
una listaxe dada. 

● Identificación da mensaxe que 
transmiten uns sinais e adición 
doutros que se poden encontrar 
no campo. 

● Busca de información na Internet 
sobre unha planta para responder 
as preguntas formuladas. 

● Elección das frases correctas 
referentes ao repartirse as ta- 
tarefas nun campamento. 

● Ordenación dos pasos que de- 
ben seguirse ao realizar unha 
actividade. 

Practico as miñas competencias 

1. As respostas son. 

– Os nenos están nun campamento 
e realizan distintas actividades 
cotiás, como preparar a mesa, 
lavar a roupa, montar a tenda de 
campaña, etc. 

– Resposta persoal. 

– Resposta persoal. 

2. Actividade colectiva. Por exem- 
plo, serían útiles: lanterna, can- 
timplora, saco de durmir, diario 
personal, sombreiro, libro, bo- 
lígrafo, teléfono móbil, pixama, 
anorak. 

3. Os significados dos sinais son: 

– Primeira: prohibido pescar. 

– Segunda: prohibido acender lu- 
me. 

– Terceira: tirar os papeis á pa-
peleira. 

– Cuarta: auga potable. 

4. As respostas son: 

– É unha planta acuática. 

b) Obra de teatro para adultos. 

INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Practico, 1 Describir un campamento a través dunhas preguntas. 

Practico, 2 Xustificar a elección de obxectos dun campamento. 

Practico, 3 Describir símbolos sobre bos hábitos de conduta. 

Naturalista 

Practico, 4 Describir as características dunha planta. 

Interpersoal Practico, 5 Escribir as tarefas propias dos nenos e nenas nun 
campamento. 

Practico, 6 Argumentar a mellor forma de repartir tarefas. Intrapersoal 

Practico, 7 Elaborar un traballo manual cunhas pedras de río. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SOCIAIS E CÍVICAS Adoptar condutas que favorezan 
o civismo e a convivencia. 

Recoñece as normas de conduta 
nun campamento. Act. 1 e 3. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESP. EMPRENDEDOR 
Adoptar estratexias para 
enfrontar situacións da vida 
cotiá. 

Argumenta os obxectos nece-
sarios para un campamento e a 
distribución de tarefas. Act. 2 e 5. 

APRENDER A 

APRENDER 
Analizar e interpretar os ele- 
mentos do contexto para 
enriquecer a comprensión de 
textos e imaxes. 

Interpreta o contido dunha 
ilustración a partir da correcta 
resposta a preguntas. Act. 1 e 4. 
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– O talo é delgado e rugoso. 

– As raíces non son moi fondas. 

– As follas son pequenas e ver- 
des. 

– Pode medir de 10 a 15 cm. 

– Ten pequenas flores de cor 
branca. 

– Aliméntase dos minerais do 
solo, ben drenados pola auga 
do río. 

– Reprodúcese mediante esporas. 

5. Resposta persoal. 

6. Os pasos son: 

– Antes de comezar, comproba 
que tes témpera, pinceis e unha 
pedra lisa e limpa. 

– Antes de facer o debuxo pinta a 
pedra dunha cor para que o 
fondo quede uniforme. 

– Espera que a pintura estea seca 
antes de pintar con outra cor. 
 

ANOTACIÓNS 
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COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS 
Familiarizarse con diferentes 
manifestacións e producións 
artísticas e culturais. 

Realizar un traballo manual pin-
tando unha pedra de río. Act. 7. 

DIXITAL Buscar e interpretar infor- 
mación na Internet. 

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

Busca información na Internet 
sobre unha planta de río. Act. 4. 

Escribe no ordenador a dis- 
tribución de tarefas nun cam- 
pamento. Act. 6. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■  http://www.tiching.com/687342 

Mostrarémoslles esta imaxe aos nenos como excusa para que nos diga cada 
un que pensa facer durante as vacacións de verán.  

Podemos empezar preguntándolles que ven na imaxe, en que lles fai pensar 
e despois preguntarlle a cada neno onde vai ir. 
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Orientaciones didácticas 

■ No apartado Biblioteca destas 
páxinas os nenos aprenderán a 
utilizar unha biblioteca e coñecer as 
súas seccións, a buscar libros nela 
e tomalos en préstamo, a fichas 
bibliográficas e a comentar libros. 
Para iso realizarán unha serie de 
actividades que implican visitar a 
biblioteca do colexio. 

Solucións das actividades 

1. Actividade en grupo. Para 
responder a estas preguntas, os 
nenos deberán ir á biblioteca do 
colexio e falar coa persoa 
encargada do seu funcionamento.  

Deberán preguntar polas di- 
ferentes seccións que hai e polo 
código que se utiliza para or- 
denar os libros.  

Ao finalizar a actividade, os 
nenos deberían ser capaces de 
buscar libros por si mesmos e 
ser conscientes das normas que 
rexen a biblioteca. 

(Continúa na páxina 15-19 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/687340 

Con este material imos falar da biblioteca para que os alumnos saiban que 
poden pedir prestados libros para ler durante as vacacións. 

Estrutúrase en tres bloques: o primeiro refírese ao coñecemento da 
biblioteca como servizo; o segundo inclúe conceptos relacionados coa 
formación no uso da biblioteca; o terceiro correspóndese coa formación no 
uso dos materiais, especialmente en soporte impreso (libros). 

 

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   

(Ven da páxina 15-18) 

2. Actividade persoal. Despois de que cada neno lea 
a ficha bibliográfica, preguntarémoslles de que 
seccións consta esta. 

3. Pola súa temática, este libro debe atoparse na 
sección de literatura infantil e xuvenil. 

4. Atoparemos o cómic de Astérix e o conto de 
Nasrudín. 

5. Actividade persoal e posta en común en grupo. O 
título indica que o conto vira ao redor das zapatillas
de deporte da protagonista, Lía. 

6. Actividade persoal. Explicaremos aos alumnos que 
o título adoita recoller a idea principal do capítulo 
e, á vez, tenta captar a atención do lector. 

7. Actividade persoal. Pediremos a algúns alumnos 
que conten diante da clase a que lugar viaxarían 

SOLUCIÓNS (continuación) 

eles e pedirémoslles que expliquen as razóns da 
súa elección. 

8. Actividade persoal. Leremos as instrucións en voz 
alta e pediremos aos alumnos que enchan polo 
menos tres fichas bibliográficas cos seus libros e 
contos favoritos. Despois, reuniremos todas as 
fichas nunha caixa para que calquera poida 
consultar a información do libro que lle interese. 

9. Actividade persoal e posta en común en grupo. 

10. Actividade persoal. Para presentar o conto que 
máis lles gustaba cando eran pequenos, os 
alumnos terán que seguir as instrucións que se 
detallan na actividade número 11. 

11. Os pasos ordenados son: 

– Título. 

– Como o conseguiches. 

– Cal é a historia do libro. 

– Por que che gustou tanto. 
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