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PROPOSTAS DIDÁCTICAS PARA O DESENVOLVEMENTO DA LINGUAXE ORAL 

 

 VÍDEOS EN YOUTUBE DE EUGENIA ROMERO 

 

- Durante esta última semana estivemos aprendendo os contrario, polo tanto os recomendo 

este vídeo, que xa foi traballado na aula para afianzar as aprendizaxes.  Para traballar este 

vídeo os recomendo que escoitedes a primeira palabra e lle preguntades ao voso fillo ou 

filla cal é o contrario e logo comprobar se é o correcto. 

O vídeo é Aprendemos los contrarios de Eugenia Romero : 

https://www.youtube.com/watch?v=TpRKu0CUuGw&t=22s 

 

- Desta mesma mestra, recoméndoos o vídeo Jugamos a... Acabar las frases nivel 1. Con 

este recurso os animo a que unha vez que elixan a resposta correcta realicen a frase 

completa cunha sintaxe correcta como por exemplo a avoa come o xelado. O enlace é o 

seguinte: https://www.youtube.com/watch?v=ABNgbYjPk8k 

 

 

 ACTIVIDADE DE SOPRO 

Para traballar o sopro, algo fundamental nestas idades, os recomendo unha manualidade en 

familia. Para realizala necesitamos o seguinte material: 

- Tres folios.  - Unha palla.  - Pegamento 

- Regra.   -Cinta adhesiva.  - Cores. 

 Como podedes observar na imaxe, a manualidade consiste en realizar un 

elefante. As instrucións son as seguintes: 

1. Colocamos dous folios de maneira horizontal e dende arriba coa axuda da regra 

trazamos unha liña recta cara abaixo ate máis ou menos a metade do folio. Repetimos 

esta acción dende o outro lado do folio quedando por debuxo un triángulo. 

2. Unha vez debuxadas as liñas, recortamos. Para que nos queden os dous triángulos 

iguais, os recomendo que o poñades enriba do segundo folio o xa recortado para 

utilizalo como modelo. 

3. Agora que xa temos os dous triángulos, volvemos a poñelos de maneira horizontal, 

quedando o pico cara baixo e neste facemos unha pequena dobrez. Nesta dobrez 

colocamos a palla que a suxeitaremos con cinta adhesiva. 

4. Coa axuda do pegamento, pegamos os dous folios facendo a forma da cabeza do 

elefante.  

https://www.youtube.com/watch?v=TpRKu0CUuGw&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=ABNgbYjPk8k
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5. Co outro folio que aínda non utilizamos, trazamos unha liña recta para facer a trompa, 

dous círculos para facer os ollos e dous triángulos para facer os dentes. 

6. As puntas do folio as dobramos para que fagan forma de orellas e pegamos as 

diferentes partes da cara xa preparadas previamente. 

7. Finalmente, dámoslle a volta ao elefante e coa axuda dun bolífago, enrolamos a 

trompa. 

A manualidade xa esta lista para xogar. Os nenos e nenas deberan de soprar pola palla e 

verán como a trompa se estira. 

Déixovos un enlace de Youtube onde realizan esta actividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=haVZzFn26rI 

 

 CONTOS 

Para estimular a linguaxe oral é imprescindible a lectura de contos. Por iso, recoméndoos que 

leades un conto cada día e fagades diferentes actividades, como por exemplo un día leedes vós o 

libro e o día seguinte será o voso fillo ou filla quen conte o libro. Outra variante pode ser inventar 

un novo final da historia. 

 

 APRENDER CANCIÓNS 

En Youtube tedes acceso a milleiras de cancións. Ademais, recoméndoos cancións de María 

Fumaça como por exemplo: A horta de Balbina, Fun ao mercado e o Galo canta entre outros.  

 

 XOGOS 

En tódolos xogos estamos a desenvolver a linguaxe oral, polo tanto, unha boa idea pode ser 

pasar unha tarde xogando as bonecas, as cociniñas ou a calquer xogo simbólico que os vosos 

fillos e fillas lles guste. 

 

 APPs 

 

- Expresarse: para niños gratis: Neste xogo teñen que ordear  secuencias temporais e 

despois deberan de inventarse unha frase. Existen tres niveis de dificultade. 

 

- Adivina los sonidos: Nesta App os nenos practican a discriminacións auditiva de diferentes 

obxectos e animais. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=haVZzFn26rI
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- Cuenta cuentos: Nesta aplicación podemos crear unha pequena historia a partir das imaxes 

predeterminadas ou incluír nós as que queiramos. Ademais, da opción de gravar a historia 

para que despois eles poidan escoitarse. Tamén, os nenos que xa se iniciaron na 

lectoescritura poden engadir texto. 


