
SEMANA DO 11 AO 15. 

 SEMANA DAS LETRAS GALEGAS.

Esta  semana propoño que  traballedes  ao escritor  homenaxeado este  ano (Ricardo
Carvahlo Calero) e para elo tendes recursos no seminario Galán (ceip. de Galán).
Recursos que estarán colgados, na páxina web do noso colexio o luns 11.

Deixo tamén algunhas propostas a maiores (esta vez non por días), por se queredes
ter outra opción ás actividades específicas das letras galegas.

ACTIVIDADES DE LINGUAXE ORAL . 
 
-Xogamos a experimentar cos sons que facemos coa boca,vogais,por exemplo xogar a
falar todo co A co E...(ma llama Marasá,me lleme Meresé,mi llimi Mirisí...).
 -Decir vogais ou palabras poñendo a boca coma se fósemos dar bicos, imaxina que
eres un paxariño e tes un peteiro pequeniño... 

 

Deixo un vídeo para practicar os movementos coa boca e a lingua.

https://www.youtube.com/watch?v=g_Is2wh1xIw

-Xogar a decir palabras pronunciandoas con cada unha das vogais. Con mesa:  masa-
mese-misi-moso-musu...primeiro  con  palabras  de  dúas  sílabas,  si  non  lles  costa
facelo,  podemos  pasar  a  palabras  de  tres  sílabas.  Podemos  escoller  nomes  de
obxectos  da  casa,  ou  que  elixan  eles  unha  palabra,  ou  que  miren  pola  fiestra  e
escollan o primeiro que vexan: coche, arbore..(árbara-érbere-írbiri-órboro-úrburu).

-Xogar a SIMÓN DÍ. Simón dí...toca coa man dereita a cabeza e coa esquerda a
cintura;  da  unha  volta  ao  redor  da  mesa;  senta  no  chan  e  levanta  as  dúas
mans...primeiro pode ser o adulto o que da as ordes e despois o neno, podemos ir
complicando as instrucciós: pon unha servilleta na cabeza ,as mans na cintura e á pata
coxa!. Este xogo vale para movernos un pouquiño pola casa se temos espacio, xa que
podemos dar as instruccións que queramos e facelo o máis divertido posible.

https://www.youtube.com/watch?v=g_Is2wh1xIw


-Xogamos  a:  QUEN É  QUEN.  Este  clásico  xogo  de  mesa  pode  ser  divertido  si
facemos nós as fichas ou tarxetas para xogar. Podemos coller fotos dos membros da
familia  ou  personas  que  coñezamos  ,poden  recortarse  ou  deixarse  como  están,
colocalas boca abaixo na mesa e un colle unha foto e contesta ás preguntas do outro
para adiviñar quen é. Hai que explicar claramente aos nenos que tipo de preguntas
poden facer, xa que só pode contestarse si ou non.  Preguntas tipo:

 -É nena?
 -É home? 
-Ten o pelo moreno? 
-É alta? 

Podemos tamén facelo, para ter máis variedade, con tarxetas ou fotos de animais.
Podedes  reutilizar  tarxetas  que  teñades  dalgún  outro  xogo  ou  elaboralas  vós  cos
nenos. Así poderiase preguntar: 

-Ten catro patas? 
-Ten orellas longas?
-Ten plumas? 






