
ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA, INGLÉS. 

  

   Todas as actividades propostas están secuenciadas de acordo coas sesións 

semanais da asignatura. 

   O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria teñen o Book, Activity Book e 

caderno con eles. 

   Todo o alumnado é quen de realizar de xeito autónomo todas as actividades 

propostas. Todas elas parten dos coñecementos previos adquiridos con 

anterioridade na aula. 

 

4º E. PRIMARIA 

   Ao inicio de cada sesión repasar e estudiar actividades de dúas datas 

do caderno. Cada actividade do caderno está secuenciada por datas. O 

alumnado xa sabe como é. 

 

 

• 1ª sesión. Martes 17 de marzo. 

- Repaso do caderno. 

- Libro do alumno/a, unidade 4. Estudiar a unidade xa rematada. 

 

• 2ª sesión. Mércores 18 de marzo. 

- Repaso do caderno. 

- Activity Book, unidade 4. Estudiar os exercicios xa rematados. 

- Fichas de traballo, unidade 4. Estudiar e repasar as fichas xa 

rematadas. 

- Activity Book, px. 62. Unidade 4, pegar os stickers 

correspondentes á unidade 4. 

 

• 3ª sesión. Martes 24 de marzo. 

- Repaso do caderno. 

- Escribir no caderno un diálogo seguindo o modelo do exercicio 

11, px. 29 do Activity Book, cambiando os productos que mercan 

e o prezo. 

- Escribir no caderno un texto seguindo o modelo do exercicio 17, 

px., 31 do Activity Book. Elixir unha tenda ou centro comercial que 

eles decidan. 

 

• 4ª sesión. Mércores 25 de marzo. 

- Repaso do caderno. 



- Libro do alumno/a, unidade 5. Inicio de tema. Px., 31, ex. 1. 

Escoitar a canción. ( Todos o alumnado debe ter o CD na casa ) 

- Libro do alumno/a, unidade 5, px., 31, ex. 2. Observando os 

debuxos, aprender o vocabulario de xeito escrito. 

- Activity Book, px. 63, unidade 5, pegar os stickers 

correspondentes á unidade. 

 

• 5ª sesión. Xoves 26 de marzo. 

- Repaso do caderno. 

- Activity Book, px. 33, exercicio 1. Relacionar debuxos e frases. 

- Libro do alumno/a, px. 35, exercico 8. Escoitar e aprender o 

vocabulario. 

- Libro do alumno/a, px. 35, exercicio 9. Escoitar e ler. 

- Activity Book, px. 37, exercicio 13. 

- Activity Book, px. 39, exercicio 1. ( Non é necesario escoitalo para 

facelo. ) 

NOTA:  

- Cada vez que se escriba un exercicio no caderno, escribir a data 

correspondente, tal e como facemos na clase. 

- Se algún neno/a ten algunha actividade de fichas ou do Activity Book 

sen rematar da unidade 4 ten que facelas.  

 

 

 


