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imaxe do globo terraqueo.  profesores anímanse a probala e Na miña estancia en prácticas no Antes de  dar a coñecer os Continentes 
sorprendentemente todos queren colexio CEIP PÍO XII propúxenme comezamos por presentar na clase un Dende este punto utilizamos o 
repetir. levar a cabo a unidade didáctica: globo terraqueo do cal partimos para computador portátil como apoio para 

“Coñecemos os Continentes”.  Aínda falar do concepto “Planeta” e tamén aportar imaxes ao traballo,  reproducir  Podemos decir que a degustación 
que traballar os mapas cos nenos de 4 situar aos nenos no noso planeta: “O música de cada lugar e centrar a nosa Mexicana acabou sendo un éxito.
anos parece precipitado adaptamos a Planeta Terra”.  A continuación  atención nun mapamundi a gran escala 
unidade ao seu nivel cognitivo así pasamos ao seguinte concepto que colocamos no aula. 
como a metodoloxía a utilizar no aula. importante na nosa unidade, o 

Cabe destacar que o mapamundi esta 
concepto de “mapa”, e explicamos aos 

feito en tea o que aprobeitamos para 
nenos que se trata dun debuxo ou 

que os propios nenos peguen sobre a 
superficie as personaxes, os animais, 
etc. no Continente correcto. 

Tamén diferenciamos os 
continentes por cores para 
facilitar a comprensión.

Levamos a cabo a 
aprendizaxe de cada 
Continente 
presentandolle unha 
personaxe de cada lugar, 
que utilizamos para dar a 
coñecer as diferentes razas, o 
tipo de paisaxes, o clima, a 
roupa, a alimentación e os animais da 
zona. 

Ao día seguinte pasamos a coñecer 
o Continente “América” e en 
concreto eleximos México xa 
que resulta unha cultura 
interesante y vistosa para os 
nenos. Seguimos coa mesma 
dinámica de presentar unha 
personaxe, esta vez 
chamarémoslle “Jalisco”. 
Utilizamos o ordenador para 
ensinarlles a cidade de México, 
a xente, as roupas, etc… 
Introducimos novos conceptos 
como os “Mariachis”, os seus 
intrumentos “trompetas” e 
“mandolinas”  e por último as 
cancións típicas, as “rancheras”.

Na segunda parte da clase 
presentamos o típico sombreiro 
mexicano. A continuación vamos a dar 
a coñecer algunha comida típica de 
México e ademáis de coñecelas vamos 
a probalas para recoñecer o seu sabor. 
As comidas mexicanas son moi 
elaboradas entón buscamos cousas 
sinxelas  que podemos levar a aula.  

O primeiro que probamos, e con moito 
éxito, son as tortillas de maíz (o pan de 
México). Seguimos con dúas froitas 
típicas como a Lima e o Aguacate. A 
lima aínda co seu amargor 
característico gústalle os nenos, sen 
embargo, o aguacate non lle resulta 
moi  agradable a  case ningún.

Aprobeitamos a pel das dúas froitas 
para repasar os conceptos “liso” e 
“rugoso”.

A continuación seguimos presentando 
outras comidas como son os “Nachos” 
e a salsa de “Guacamole”. Todo os 
nenos queren probar os nachos, pero a 
salsa a  primeira vista non resulta moi 
atractiva, sen embargo tras explicarlle 
que os nachos comense untados no 
guacamole e tras vernos os propios 


