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INTRODUCCIÓN 
 
Un bo día xa hai ben tempo, dez anos xa, Cholo apareceu nun pobo.  
 

O medio rural galego sempre albergou de boa gana a fantasía. Como na brétema de outono os nosos pobos recollen entre lembranzas, a nosa historia, a 
nosa lingua e o noso ser.  A personalidade dun pobo, dunha terra, dun neno ou unha nena nútrese de lembranzas que medraron e que foron no seu día actividade 
e vida.  

 
As lembranzas e a fantasía constrúen cada día vida. A vida constrúe cada día fantasía e lembranzas, ideas que ao desenvolvérense, van orientadas cara á 

mellora da mesma.  
 
Hai dez anos Cholo naceu nun pobo do rural galego, ese rural enxebre, profundo, que fala galego con normalidade e na súa particular realización 

dialectal do leste do país. Cholo naceu de lembranzas, e de vida. Nela naceu da terra, e do fluír da vida simbolizada na auga do río Sil. Nela e Cholo construíron 
lembranzas en cada un e cada unha de nos, mestres e mestras, pais e nais e sobre todo os nenos e nenas que cada ano, comezan a coñecer e ou lembran dende a 
vida, que cos seus amigos Cholo e Nela pasárono ben. 

 
A proposta para este ano do Colectivo Cholo e Nela é a reflexión sobre o Medio Rural, dende as perspectivas contextuais de cada quén. Desde aqueles/as 

que están na cidade ou desde os que temos a sorte de vivir no rural. O rural galego posibilitou dende o fluír da súa propia vida cara a outros contextos, culturas, 
países, idiomas, unha continúa expresión da nosa cultura e da nosa lingua. Tamén fomentou a creatividade e sobre todo conformou a nosa idiosincrasia e 
personalidade, ese modo de ser que nos fai ser nós. 

 
É hora de reflexionar sobre estas cuestións, pero sobre todo é hora de situar a nosa reflexión sobre a importancia que ten para a nosa cultura, para nosa 

vida, esa fonte  de recursos que, sen dúbida constitúe o medio rural. E aparellada a esta idea, a proposta cun claro caracter transversal de poñer ese Medio Rural 
en valor, desde a reflexión e a práctica educativa. 

 
Na Educación Infantil, a persoa constrúe entre a multitude de procesos que desenvolve, a súa identidade, a súa personalidade, a súa pertenza a unha 

cultura e a súa expresión a través dunha lingua.  Dende esta consideración a proposta desta unidade didáctica pretende que os nenos e nenas integren en cada 
vidiña, esas lembranzas, e esa fantasía que contribúen a valoración axeitada ao contexto e á cultura á que pertencemos. E así, deste xeito poñéndoa, dita cultura, 
en valor. A unidade pretende abordar dende o diálogo, e no contexto dos procesos educativos da Educación Infantil, problemas que, na nosa opinión, o Medio 
Rural presenta a día de hoxe, así nunha pequena lista diriamos: o despoboamento, os incendios, o feísmo urbanístico, o envellecemento da poboación, a falta de 
servizos... Abordar esta problemática é poñelos medios e activar vieiros de solución nun futuro nos que os nosos nenos e nenas, os amigos de Cholo e Nela terán 
moito que dicir.  

 
 



Metodoloxicamente, a unidade se aborda desde unha perspectiva construtivista e salientamos especialmente no que respecta á adquisición da lectoescrita. 
Pretendemos que na derradeira semana de abril de 2006, na web www.choloenela.com aparezan algunhas propostas de contidos empregando distintas 
aplicacións informáticas. 

 
Agardamos, que este traballo sexa de voso agrado e que, modestamente contribúa a poñer o noso Medio Rural, a nosa lingua e a nosa cultura en valor. 
 
Para rematar un recordo e unha lembranza especial, para Antonio, un compañeiro que o ano pasado nos deixou, sabemos que ti este ano estarías e estarás 

contento co traballo. Ti coñecías ben o medio, a terra e a lingua e os problemas dos que estamos a falar. Para ti a nosa máis entrañable lembranza.  
 
A vida, constrúe fantasías e lembranzas, as lembranzas e a fantasía constrúen vida. 



OBXECTIVOS 
 

 Desenvolver a capacidade de observación do entorno. 
 Fomentar a coordinación óculo-manual. 
 Adquirir unha autoestima positiva. 
 Enriquecer e diversificar as posibilidades expresivas, fomentando a creatividade  mediante a utilización de recursos o seu alcance. 
 Desenvolver actitudes de respecto cara os animais e plantas do seu entorno. 
 Valorar a importancia das festas tradicionais. 
 Coñecer, valorar e respectar o medio. 
 Manter unha actitude positiva cara as persoas que participan na Convivencia. 
 Comunicarse a través dos distintos tipos de expresión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTIDOS CONCEPTUAIS 
 

 Autoestima 
 O medio Rural:coidado e limpeza 
 Creatividade 
 Amizade 
 Animais 
 As festas populares 
 As nosas mascotas:Cholo e Nela 
 Normas de Convivencia. 

 
CONTIDOS PROCEDEMENTAIS 
 

 Adquisición dunha autoestima persoal, partindo das relacións sociais. 
 Utilización da linguaxe oral e escrita como medio de comunicación na aula. 
 Desenvolvemento da creatividade. 
 Identificación do medio rural a través da observación. 
 Gusto polas festas populares. 

 
CONTIDOS ACTITUDINAIS. 
 

 Confianza nas súas propias posibilidades. 
 Interese por adquirir unha coordinación óculo-manual axeita. 
 Aceptación das normas básicas de convivencia. 
 Actitude de escoita con respecto aos outros. 
 Gusto polo desenvolvemento da creatividade. 
 Importancia e coidado do medio ambiente. 
 Valorar as distintas tradicións. 

 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE AVALIACIÓN INDIVIDUAL 
 
                                                                                                                    si       non    a.v     
    
Posúe unha coordinación óculo-manual suficiente    
Distingue os cambios que se producen no seu entorno. 
 

   

Ten interiorizadas as normas de Convivencia e participación nos 
xogos. 

   

Comprende e utiliza a linguaxe como medio de comunicación persoal    
Participa nas festas populares.    

CONTOCONTOCONTOCONTO    



    
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    
 



 
CHOLO E NELA POLO MEDIO 
Unha mañá estaban Cholo e Nela na súa nube falando tranquilamente, cando percibiron un cheiro un tanto estraño. 
 
CHOLO: Nela, non cheiras algo? 
NELA: Si, é un cheiro que me resulta coñecido...coido que é o mesmo cheiro que había no bosque cando coñecemos á Loba, recordas? 
CHOLO: Pois si, foi aquel día que houbo un incendio. E ti Nela, Cres que os nosos amigos, os nenos e nenas, estarán ben aló abaixo na Terra? 
NELA: Eu non sei Cholo, pero imos mirar a ver 
 
Así, Cholo e Nela montaron no arco da vella e seguiron aquel cheiro a chamusco. Ao chegar á Terra atoparon unha aldea na que non estiveran antes. 
Aquela aldea non era como as outras que coñecían, alí había moitas árbores e grandes prados e as casas semellaban moi vellas. 
 
NELA (berrando): Ola!!, Ola!!! 
CHOLO: Penso que é inútil berrar, non vexo ninguén. Aquí non se escoitan as risas dos nenos e nenas nin ruídos de coches e non anda ninguén pola rúa. Parece 
un pobo pantasma!!! 
NELA: Ah!! Qué medo me metes!! Pero aínda así penso que se andamos un pouco imos atopar alguén. 





De alí a un anaco, apareceu unha velliña que ía rodeada por “algo” que se movía e parecía unha nube de algodón. 
 
NELA: Cholo, qué é iso que trae esa señora? 
CHOLO: Creo que son ovellas. De todos os xeitos ímonos chegar para falar con ela, vese moi boa xente.   
 
Cholo e Nela achegáronse á muller e ó rabaño de ovellas e preguntáronlle pola xente da aldea. 
 
VELLIÑA: Ai filliños! Aquí xa case non queda ninguén! Só estamos o meu home, uns veciños e mais eu. 
NELA: E...non hai nenos nin nenas? 
VELLIÑA: Veredes, algunha xente nova xa non quere vivir aquí, así que marchan á cidade ou a vilas mais grandes e levan ós fillos con eles. Outra non ten 
traballo e  ten que marchar igual. É unha mágoa, pero aquí só quedamos xente vella. 
CHOLO: Señora, e...poderíanos dicir de onde ven ese cheiro? 
VELLIÑA:Pois iso é que hai un incendio un pouco máis arriba da aldea, por iso eu vou coas miñas ovellas para evitar que morran afogadas co fume ou, ainda 
peor, queimadas! E que este ano ardeu moito por aquí, se isto continúa así acabaranse as fermosas paisaxes verdes, os paxaros non terán árbores onde facer os 
seus niños, os animais perderán as súas casas e as miñas ovellas morreran coa fame. 
NELA: Qué mágoa!, deberíamos facer algo. 
VELLIÑA: Qué vos parece se vos convido a comer e pensamos nunha solución? 
CHOLO: Moitas grazas señora! É vostede moi amable e aceptamos encantados. 
 
Despois de deixar as ovellas nun lugar seguro dirixíronse á casa da vella e viron que era toda de pedra.





Entraron ata a cociña e aló, enriba da mesa, atoparon un prato cheo de chourizo, xamón, lombo embutido, salchichón e noutro prato había unha tortilla dunha cor 
amarela moi intensa. Todo tiña moi boa pinta, cando se ían sentar á mesa chegou un velliño que era o home daquela señora. 
 
VELLO: Maruxa, seica temos invitados? 
VELLIÑA: Pois si, e convideinos a merendar. 
VELLO: Estupendo, así non estaremos tan sós na comida. 
NELA: Señores, vostedes teñen fillos? 
VELLO: Pois si, e netos tamén. Pero marcharon a traballar á vila a uns quilómetros de aquí.  
VELLIÑA: Os nosos netos teñen alí á escola, aquí xa non hai,  e tampouco hai nenos nin nenas. 
CHOLO: Iso de non ter xente preto debe ser moi triste.  
VELLO: Si rapaz, pero ademais de non ter escola tampouco hai moitas outras cousas que lles gustan os mozos de hoxe e teñen nas cidades como son cines, 
centros comerciais... 
NELA : e que fan para divertirse? 
VELLIÑA: Cando os meus fillos eran aínda rapaces gustáballes moito saír de paseo coa bicicleta, xogaban aos aventureiros e podían iren por onde quixeran. 
Non había perigo ningún. 
VELLO: E iso agora nas cidades meus netos non o fan. 
VELLIÑA: Antes ían bañarse ao río, ían pescar, e o que máis lles gustaba era buscar niños de paxaros e ver como nacían. 
VELLO: Esas cousas non as hai na cidade, verdade rapaces? 
VELLIÑA: E faltan moitas cousas por contar: as xuntanzas da familia para a vendima, o magosto, a matanza, os traballos do verán, as festas... 
VELLO: Aquí cambiando isto un pouco, tendo traballo a xente nova íase vivir moi ben. 
 
NELA: Todo parece tan interesante... Me gustaría aprender aquí un montón de cousas. 
 





E así Cholo e Nela seguiron a falar coa amable parella.Fíxose de noite e quedaron a durmir naquela casa. Antes de se deitaren miraron para o ceo, sentiron o 
recendo da terra en primavera e pensaron o afortunados que eran por estar nun lugar tan fermoso. A tranquilidade sentíase nas chocas das vacas que se 
escoitaban ao lonxe. 
 E sabes que...? Cholo e Nela, pensaron e por qué este ano non nos reunimos nun pobo tan bonito como este? Despois deseguida durmiron e soñaron cun 
medio rural cheo de nenos e nenas, de sorrisos e xogos no que nos agardan a todos e todas. 



UNIDADE DIDÁCTICAUNIDADE DIDÁCTICAUNIDADE DIDÁCTICAUNIDADE DIDÁCTICA



FICHA 1 
 
 
OBXECTIVO 

� Coñecer e lembrar o noso amigo Cholo 
 
CONTIDOS 
CONCEPTOS 

� Cholo 
 
PROCEDEMENTOS 

� Coloreado e identificación do nome. 
 
ACTITUDE 

� Interese polo traballo ben feito. 
 
ACTIVIDADES 
PREVIA 

� Ambientación da aula. Colocar o cartel coñecer e recordar a Cholo e Nela. 
 
DESENVOLVEMENTO 

� Picar o nome de Nela e colorear a Cholo 
 
SÍNTESE 

� Debuxar en papel continuo a Cholo e Nela e pegar o nome dentro. 
 
TEMA TRANSVERSAL 

� Educación para a paz. 
 
 



 



 
 
 
 
 
FICHA 2 
 
OBXECTIVO 

� Coñecer e lembrar a nosa amiga Nela. 
CONTIDOS 
CONCEPTOS 

� Nela 
 
PROCEDEMENTOS 

� Coloreado e identificación do nome 
 
ACTITUDES 

� Interese polo traballo ben feito. 
 
ACTIVIDADES 
PREVIAS 

� Falar de novo dos nosos amigos que están no mural. 
 
DESENVOLVEMENTO 

� Picar o nome de  Cholo e colorear a Nela. 
 
SÍNTESE 

� Pegar no mural da ficha anterior os nomes de Cholo. 
 
TEMA TRANSVERSAL 

� Educación para a Paz. 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
FICHA 3 
OBXECTIVOS: 

� Descubrir e utilizar as posibilidades comunicativas da carta. 
� Identificar a estrutura dunha carta. 

CONTIDOS: 
CONCEPTOS: 

� Tipoloxía textual: a carta. 
� A dirección da escritura. 
� A lingua escrita como medio de comunicación 

PROCEDEMENTOS: 
� Escritura libre ou guiada dunha carta. 

ACTITUDES: 
� Confianza nas propias posibilidades de acción. 

ACTIVIDADES: 
PREVIAS: 

� Iniciar un diálogo cos nenos/as sobre o que saben das cartas: para que se escriben, quen pode escribilas, con que motivo, se é o mesmo unha carta que 
unha postal... 

� Escribir no encerado diversas formas de comezar e rematar unha carta para que os nenos/as teñan un modelo. 
DESENVOLVEMENTO:  

� Escribir libremente unha carta ós nenos/as de outro colexio. 
SÍNTESE: 

� Falar do percorrido que fai unha carta dende que se escribe ata que outra persoa a recibe. 
TEMAS TRANSVERSAIS: 

� -Educación para a convivencia. 
VOCABULARIO : 
Galego: carta, sobre, caixa do correo, carteiro, saúdo, despedida, sinatura. 
Inglés: letter, envelope, mail box, postman, greeting, farewell, signature. 
Castelán:carta, sobre, buzón, cartero, saludo, despedida, firma. 
Portugués: carta, envelope, carta de correios, carteiro, saudo, despedida, sinatura. 
 



 
 
 
 
 
 
 



FICHA 4 
OBXECTIVOS: 

� Desenvolver a atención e percepción visual. 
� Identificar a paisaxe que sexa máis axeitada. 

CONTIDOS: 
CONCEPTOS: 
� A paisaxe: elementos que a integran. 
PROCEDEMENTOS:  
� Discriminación visual. 

            ACTITUDES: 
� Respecto polo noso medio. 
� Gusto e interese polo coidado do medio. 

ACTIVIDADES: 
 PREVIAS: 

� Facer unha saída o entorno próximo para observar as súas características. 
DESENVOLVEMENTO: 

� Pegar un adhesivo (gomet) na paisaxe que máis nos gusta. 
SÍNTESE: 

� Comparar o seu entorno có que aparece nas dúas fotos e observar si se asemella a algún dos dous. 
� Elaborar un mural coas paisaxes que máis lles gusten recortadas de revistas, catálogos, folletos... 

TEMAS TRANSVERSAIS: 
- Educación ambiental. 

VOCABULARIO : 
 Galego: Paisaxe, bosque, pobo. 
 Inglés: Landscape, forest, village. 

Castelán: Paisaje, bosque, pueblo. 
Portugués: Paisagem, floresta, pobo. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA 5 
OBXECTIVOS: 

� Interpretar e reconstruír imaxes. 
� Desenvolver capacidades manipulativas. 

CONTIDOS: 
CONCEPTOS: 

� Habilidades manuais. 
� Nocións básicas de orientación no espazo. 

PROCEDEMENTOS:  
� Observación, manipulación e construción dun crebacabezas. 

ACTITUDES: 
� Gusto polo traballo ben feito. 

ACTIVIDADES: 
PREVIAS: 

� Recortar follas de revista en metades, tentar ordenalas e pegalas nunha folla en branco. 
DESENVOLVEMENTO: 

� Recortar polos puntos, recompoñer o debuxo axeitadamente e pegalo. 
SÍNTESE: 

� Elaborar conxuntamente unha paisaxe en papel continuo para posteriormente realizar un crebacabezas xigante. 
TEMAS TRANSVERSAIS: 

� Educación ambiental e  educación para o lecer. 
VOCABULARIO : 
 Galego: crebacabezas,  
 Inglés: puzzle, 

Castelán: rompecabezas, 
Portugués:quebracabecas. 

 
 
 
 
 
 
 



 



 
FICHA 6 
OBXECTIVOS: 

� Recoñecer as semellanzas e diferenzas das formas das distintas letras. 
� Recoñecer e identificar as letras que compoñen o seu nome. 

CONTIDOS: 
CONCEPTOS: 

 
� As letras do abecedario. 
� O nome 

PROCEDEMENTOS:  
� Recoñecemento das letras que compoñen o seu nome. 

ACTITUDES: 
� Valorar a importancia das letras 

ACTIVIDADES: 
PREVIAS: 
� Sentados nunha roda, presentamos ó compañeiro/a que está á nosa dereita. 
DESENVOLVEMENTO: 
� Colorear as letras que compoñen o seu nome. 

           SÍNTESE: 
- Clasificar os nomes dos nenos/as polo número de letras que teñen. 

 
TEMAS TRANSVERSAIS: 

� Educación para a Convivencia. 
VOCABULARIO : 
 Galego: letras, abecedario, nome 
 Inglés: letters, alphabet, name 

Castelán:letras, abecedario, nombre 
Portugués:letras, abecedario, nome. 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
FICHA 7 
OBXECTIVOS: 

� Recoñecer a forma e a orde das letras do seu nome. 
CONTIDOS: 

CONCEPTOS: 
� As letras. 
� nome. 
PROCEDEMENTOS:  
� Composición do nome a partir de letras recortadas. 

          ACTITUDES: 
� -Interese pola lectoescritura. 

ACTIVIDADES: 
PREVIAS: 
� As letras xogan ás agochadas. A mestra/e esconden diferentes letras e os nenos teñen que atopalas seguindo pistas. 

           DESENVOLVEMENTO: 
� Recortar as letras que colorearon na ficha anterior para compoñer o seu nome ó longo do carreiro. 

          SÍNTESE: 
� Clasificar os nomes dos nenos/as da clase segundo a letra pola que comezan. 

TEMAS TRANSVERSAIS: 
� Educación para a Convivencia 

VOCABULARIO : 
 Galego: letras, abecedario, nome, carreiro 
 Inglés:letters, alphabet, name, road 

Castelán:letras, abecedario, nombre, camino. 
Portugués:letras, abecedario, nome, caminho. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA 8  
 
 
OBXECTIVO:  

� Coñecer  os distintos animais do medio rural. 
CONTIDOS: 
 

� Conceptos: Animais do medio rural. 
� Procedementos: Realización de destrezas manuais. 
� Actitudes: Gusto polo traballo ben feito. 

ACTIVIDADES: 
� Previas: Asemblea sobre os animais que viven na granxa. 
� Desenvolvemento: Poñerlle pintas a vaca, rabo o porco, e vestir a ovella. 
� Síntese: Facer un mural con debuxos de animais. 

TEMA TRANSVERSAL:  
� Educación para   a  saúde. 

VOCABULARIO:  
� Galego: vaca, porco, ovella. 
� Castelán: vaca, cerdo, oveja. 
� Portugués: vaca,porco, ovelha. 
� Inglés: cow, pig, sheep.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
FICHA 9 
 
OBXECTIVO: 
 

� Fomentar o respecto e coidado do entorno. 
CONTIDOS: 
 

� Conceptos: Respecto e coidado do entorno. 
� Procedementos: Restauración dunha paisaxe queimada. 
� Actitude: Gusto polo coidado do entorno. 

ACTIVIDADES: 
 
Previas: 

� Asemblea 
� Excursión a un parque natural. 

 
Desenvolvemento:  

� Reconstruí-la paisaxe orixinal empregando distintos materiais.  
 
Síntese: 

� Plantar unha planta, árbore... no cole. 
TEMA TRANSVERSAL: 
 

� Educación Ambiental 
VOCABULARIO: 
 
Galego: Paisaxe, árbore, herba, queimado. 
Castelán: paisaje, árbol, hierba, quemado. 
Portugés: Paisaxe, arvore, erva, queimado. 
Inglés:      ground,    tree,  glass, lurned.     



 



 
 
 
FICHA Nº10 
OBXECTIVO: 

� Fomentar a coordinación óculo-manual e o coñecemento dos números. 
CONTIDOS: 
Conceptos: 

� Trazos e números. 
Procedementos: 

� Realización de trazos e números. 
Actitudes: 

� Gusto polo traballo ben feito. 
ACTIVIDADES: 
Previas: 

� Facer trazos na area. 
� Contamos obxectos. 
� Falamos do xogo. 

Desenvolvemento: 
� Repasar os trazos 

Síntese: 
� Xogamos o xogo. 

TEMA TRANSVERSAL: 
� Educación para o lecer. 

VOCABULARIO: 
Galego: 

� Xogo popular 
Castelán: 

� Juego popular. 
Portugués: 

� Jogo popular. 
Inglés: 

� Popular game. 
 



 



 
 
 
 
 
 
FICHA 11 
OBXECTIVO: 
 

� Ordenar secuencias temporais. 
CONTIDOS: 
Conceptos: 

� Secuencia temporal. 
Procedementos: 

� Comprensión e produción de imaxes ordenadas en secuencia 
Actitude: 

� Interese por coñecer o proceso da elaboración do pan. 
ACTIVIDADES: 
Previas: 

 
� Falamos da profesión da panadeiro. 

Desenvolvemento: Recortar e  ordenar de forma axeitada na folla seguinte. 
Síntese: 

 
� Visita a unha panadería. 

TEMA TRANSVERSAL: 
 

� Educación  para a convivencia. 
VOCABULARIO: 
 

� Galego:  pan, panadeiro, masa. 
� Castelán: Pan, panadero, masa. 
� Portugués: pao, padeiro, massa. 
� Inglés: Bread, baker, mass. 

 
 



 



 
 
 
 
 
FICHA 12 
OBXECTIVO: 

� Aplicar a coordinación manual precisa na resolución do labirinto. 
CONTIDOS: 
CONCEPTOS 

� A grafomotricidade 
PROCEDEMENTOS 

� Coordinación e control de habilidades manipulativas de carácter fino. 
ACTITUDES 

� Interese por realizar trazos ben feitos 
ACTIVIDADES: 
PREVIAS 

� Comentario da ilustración da ficha: que fai o home,que leva na man, onde vai... 
DESENVOLVEMENTO 
� Seguir a dirección correcta que leve o campesiño a limpar o bosque. 

SÍNTESE 
� Debuxamos camiños e seguímolos: a pata coxa,correndo,saltando... 

TEMAS TRANSVERSAIS 
� A educación Ambiental 

VOCABULARIO: 
Galego: campesiño, camiño, fouce, fraga. 
Portugués: Fazendeiro, caminho, fouza, foresta. 
Castelán: campesino, camino, hoz, bosque. 
Inglés: farmer, way, sickle, forest. 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
FICHA 13 
OBXECTIVOS: 

� Fomentar a recollida selectiva do lixo. 
� Progresar na coordinación viso manual. 

CONTIDOS 
CONCEPTOS 

� Tipos de Contedores de lixo: azul, amarelo, verde. 
� Tipos de Lixo: orgánico, papeis, cartóns, plásticos... 

PROCEDEMENTOS 
� Práctica das técnicas de picado e pegado. 
� Asociación dos distintos tipos de lixo co seu contedor. 

ACTITUDES 
� Valorar a importancia da recollida selectiva de lixo. 
� Interese por manter o entorno limpo. 

ACTIVIDADES 
PREVIAS 

� Na asemblea falamos de que facemos co lixo. 
DESENVOLVEMENTO 

� Picar cada tipo de lixo e pegalo no contedor correspondente. 
SÍNTESE 

� Taller de reciclaxe: fabricar un xoguete para a aula con material de refugallo. 
TEMA TRANSVERSAL 

� Educación Ambiental 
� Educación para o consumo. 

VOCABULARIO 
Galego: lixo, contedor, azul, verde, amarelo. 
Portugués: lijo, contenedor, azul, verde, amarelo. 
Castelán: basura, contenedor, azul, verde, amarillo. 
Inglés: Garbaje, dustbin, blue, green, yellow. 



 



 
 
 
 
FICHA  14 
OBXECTIVO 

� Realizar series de froitos relacionados coas distintas estacións. 
CONTIDOS 
CONCEPTOS 

� Series de dous  elementos. 
� Froitos das distintas estacións: castaña, cogomelo, laranxa, limón, amorodo, cereixa, ameixa, melocotón. 

PROCEDEMENTOS 
� Realización de series de dous elementos. 
� Identificación de diversos froitos das distintas estacións. 

ACTITUDES 
� Interese pola realización de seriacións. 

ACTIVIDADES 
PREVIAS 
� Actividade de psicomotricidade(poesía) 
� Comentario da ficha. 

DESENVOLVEMENTO 
� Realizar series de dous froitos relacionadas con cada estación. 

SÍNTESE 
� Inventar series con outros elementos significativos das estacións. 

TEMA TRANSVERSAL 
� Educación para  a Convivencia. 

 
VOCABULARIO 
 
Galego: Castaña, cogomelo, laranxa, limón, cereixa. 
Portugués: castanha, cogumelo, laranja, limao, cereija. 
Castelán: castaña, seta, naranja, limón, cereza. 
Inglés: chestnut, mushroom, oranxe, lemón, cherry. 
 





 
 
 
 
 



 
 
FICHA 15 
OBXECTIVO 

� Desenvolver a capacidade creativa. 
CONTIDOS 
CONCEPTOS 

� O pobo do conto. 
PROCEDEMENTOS 

� Desenvolvemento da creatividade. 
ACTITUDES 

� Valoración do traballo ben feito. 
ACTIVIDADES 
PREVIAS 

� Asemblea: relacionar o seu pobo co pobo do conto.¿En que se parecen?, ¿En que se diferencian, ¿A que xogan no seu  pobo? ¿ Cantos nenos/as  viven 
nel?... 

DESENVOLVEMENTO 
� Debuxar o pobo do conto cheo de nenos/as. 

SÍNTESE 
� Realizar un mural co pobo do conto. Cada un/unha debuxase el mesmo e pégase no mural. 

TEMA TRANSVERSAL 
� Educación Ambiental 

VOCABULARIO 
 
Galego:nenos, casas,velliños. 
Portugués:crianca, casas, idosos. 
Inglés:children, casas, housses old. 
Castelán:niños, casas, ancianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FICHA 16 
OBXECTIVOS: 

� Identificar os ingredientes duna receita culinaria. 
� Desenvolver a psicomotricidade (coordinación  óculo-manual) 

 
CONTIDOS 
CONCEPTUAIS 

� A Comida:ingredientes dunha receita. 
� Motricidade fina. 

PROCEDEMENTOS 
� Habilidades manipulativas. 

ACTITUDINAIS 
� Elección de alimentos para a realización duna receita 
� Valorar a importancia de comer ben. 

ACTIVIDADES 
Previas: 

� Diálogo sobre hábitos alimenticios. Preferencia de comidas. ¿Quén fai a comida na casa?...Axuda na elaboración de receitas... 
Desenvolvemento: 

� Picar os alimentos necesarios para a realización da receita e pegalos ó lado das distintas accións. 
Síntese: 

� Participar na elaboración duna tortilla. 
TEMAS TRANSVERSAIS 

� Educación para a saúde. 
� Educación para o consumidor. 
� Educación para a igualdade de sexos. 

VOCABULARIO 
Galego: Ovos, patacas, cebola, tixola, aceite. 
Inglés: egg, poatatoes, onion, frying-pan, oil. 
Castelán: huevos, patatas, cebollas, sartén , aceite. 
Portugués: ovos,  batatas, cebolas, tixola, azeite. 



 



 
 
 
 
 
 
 



FICHA 17: 
 
OBXECTIVOS: 

� Identificar as festas populares. 
CONTIDOS 
CONCEPTUAIS 

� As  festas populares: Magosto, a matanza, o entroido, a festa do pobo. 
PROCEDIMENTAIS 

� Identificación e recoñecemento das características das diferentes festas populares. 
ACTITUDINAIS 

� Valorar as tradicións culturais. 
� Interese por participar nas festas do pobo. 

ACTIVIDADES: 
Previas: 

� Lembrar algunhas festas populares nas que teña participado. 
Desenvolvemento: 

� Une o nome  da festa popular co seu debuxo. Nun folio debuxar a que máis lle guste... 
Síntese: 

� Recompilar  fotografías dos nenos/as da clase coas súas familias e amigos participando nas festas populares. Facer un mural. 
� Facer unha festa na clase celebrando o fin da Unidade Didáctica. 

TEMAS TRANSVERSAIS: 
� Educación para o lecer. 

 
VOCABULARIO: 
Galego: festa, entroido, magosto, orquestra, serpentina. 
Inglés:party, carnival, ------------, orchestra, streamer. 
Castelán: fiesta, carnaval, magosto, orquesta, serpentina. 
Portugués. Festa, carnaval,---------, orquestra, serpentina. 
 
 



 
 



 
 
ADIVIÑAS 
Téñoa arada, 
téñoa sachada. 
Sembro pementos, 
recólloos a centos. 
 
A HORTA 
 
É de madeira, 
lévoo á eira, 
xunzo as vacas, 
senón non o sacas. 
Ten duas rodas, 
ti sábelas todas! 
 
O CARRO 
 
Todos xuntos 
no cortelliño, 
comemos na maseira 
para dar o chouriciño. 
 
O PORCO 
 
Moito che pico, 
Moito che gosto 
se non me abrides 
non tendes Magosto. 
 
O OURIZO 
 
 
 
 



 
 
 
OBRADOIRO: O ESPANTALLO 
 
Facemos un espantallo con: palla, papel de xornal, tea e uns fíos de lá. 
Atamos a palla en forma de cruz, despois separamos a palla da parte de abaixo para facer as pernas do espantallo e atámelas. 
Para facer a cabeza facemos unha bola con papel de xornal, envolvémoa coa tea e atámela na parte de enriba do boneco. Podemos decorar a cara con Gomets e 
vestir o corpo. 
 
 
 
OBRADOIRO: O MUÍÑO DE VENTO 
 
 
Recortamos un cadrado de cartolina para que a decoren os nenos/as, cortamos unha cuarta parte das diagonais e dobramos as puntas alternas ó centro 
suxeitándoas cunha chincheta ó pau. E agora, a soprar! 
 
 
XOGO: AS APALPADELAS 
 
 
Preparamos caixas de cartón ou sacos con cousas dentro (area, pedras, cortizas de árbores, flores, anacos de madeira, follas, froitas do tempo...). Os nenos/as 
meten a man no interior do saco e teñen que adiviñar que é o que hai dentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANCIÓN 
Cholo e Nela Polo Medio 
 
Hei, ti! 
que andas polo medio 
Hei, ti! 
Sempre polo medio vas. RETROUSO 
Hei, ti! 
que andas polo medio. 
Hei, ti! 
sempre polo medio vas. 
 
Este ano  
Cholo e Nela  
han pasar 
mil aventuras 
que non vas 
imaxinar. 
 
Dende o ceo 
ata a Terra, 
pola lúa 
ata o mar 
e non vexas 
o ben que o  
imos pasar! 
 
(RETROUSO) 
 
Sube e baixa 
polo monte 
pola vila. 
Hai moito máis 
do que ti  
pensas atopar. 
 
Se miras ben  
verás chegar 
o arco da vella 
máis alá 



con Cholo e Nela 
que voando chegarán. 
 
(RETROUSO) 
 
Este ano 
imos polo medio 
e témolo que respectar 
todas as cousa 
que nos gustan 
moito teñen 
que durar. 
 
(RETROUSO) 
 


