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AS EFEMÉRIDES DE 
TERCEIRO
Como o tema da biblioteca deste ano e�  a historia, os 
3º estivemos facendo efeme�rides durante os meses 
de novembro e decembro.Esto trata de que cada dí�a
un neno fala dun acontecemento importante que 
pasou ese dí�a fai moito tempo.

Algu� ns nenos falan de mortes, nacementos, 
inventos…

Escoitamos cousas importantes.  Por exemplo: a 
renuncia de Felipe V ao trono de Francia, a morte 
de Marie Curie, o primeiro ser humano que voa, 
Edwin Hubble descubre a XII ou a morte de Sir Jonh
Moore na batalla de Elvin, a.

O u� ltimo dí�a, Noemí� falounos do Premios Nobel da 
Paz, que en 1919 lle deron a W. Wilson pola su� a 
idea da Sociedade de Nacio� ns, que logo serí�a a ONU.

PILABOT
 Cando  estaba  acabando  novembro  o  noso
colexio  recibiu  unha  gran  noticia  ¡Fora
admitido no concurso de Pilabot!

O concurso de Pilabot consiste en que nos dan
un bote, e cada neno e nena recolle pilas que xa
non ten, en uso, cando se enche un bote dannos
outro. Ata gan, ar o premio.

               

EXPERIMENTOS
Neste trimestre estudamos as partes do corpo, 
articulacio� ns,o� sos… e como non… fixe�mos un 
EXPERIMENTO!!

MELGA
O venres 14 de decembro os nenos de primeiro 
e segundo fomos ao museo Melga en Ponteceso.
Fomos ao museo etnolu� dico de Galicia con, ecido
como Melga, era un pouco lonxe por iso a viaxe 
en bus durou moito.

Ricardo,o dono do museo,explicounos moitas 
cousas sobre os xogos e os deportes 
tradicionais de Galicia, Espan, a e o mundo, 
expostos na sala.

 Tame�n  xogamos: a silla da reina, a ra, varapau,
tirafungueiro…

Tocamos a tre�cola , ma� is con, ecida como 
carraca. Dixonos que  antiguamente usabase 
tame�n para espertar os nenos pola man, a�  para 
ir a escola.

Tame�n nos ensinou o roncollo que esta feito 
cun tubin, o de cana e unha casca de noz. Este 
instrumento fai un son moi parecido a� s ras. 
Pasou o tempo moi ra�pido pero pa� samolo moi 
ben. Os nosos pais e avo� s non tin, a xoguetes 
coma no� s pero pasa�bano moi ben con estes 
xogos. 



CARREIRA DE PAPÁ E 
MAMÁ NOEL
Este ano volveuse a celebrar a carreira de 
mama�  e papa�  Noel.
 Debido as chuvias tí�vose que cambiar o 
percorrido. Aos corredores/as de�ronlle un 
diploma ,  un  bocadillo , un bolí�grafo e auga.
Ao rematar puxe�monos a bailar cancio� ns de 
Nadal.                                                                         
Foi moi divertido!!!
Noraboa a todos os participantes!!                         

TRANFORMÁMONOS!
Os pais e nais colaboradores convertiron a 
biblioteca nun salo� n de beleza! Os alumnos 
disfrutamos dunha sesio� n magní�fica con tintes, 
tatus, maquillaxe…
Pasa�molo XENIAL!!!!

ARTISTAS NO CEIP DE 
SIGÜEIRO
O 20 de decembro os nenos e nenas do noso 
cole disfrutaron das actuacio� ns de teatro, 
contos e panxolin, as representadas polos seus 
compan, eiros de  4º,5º e 6º . 
Os de 6º representaron :” “ Esto non e�  un 
conto” 
Os compan, eiros de 5ºB "O misterio de Papa 
Noel”.  E un conto " “ Que bonito e�  o Nadal” 
Despois volveron os de 6º cunha panxolin, a en 
france�s e ingle�s "Vive le vent ou Jingle Bells" 
De seguido un grupo de 4º, que acude os venres
a Let?s Sing A Song, cantaron ” We wish you a 
merry christmas”.
O broche final puxeronno os grupo de mu� sicos 
do cole dirixidos pola profe Begon, a con 
"Adestes fideles".
Foi un dí�a moi ANIMADO e DIVERTIDO!
Moi bo traballo!!!



OS XOGOS DO NADAL DE  
XANDOBELA
-Himlayou: Trata de subir unha bola por unha 
plataforma  sen que caia polo burato.

- Xogo da botella: Trata de meter unha arandela
por unha botella.

-Xogo de pescar: Trata de coller peixes de 
tea cunha cana.

-Xogo de memoria: Hai que acertar du� as cousas
iguais levantando as pezas, se non che toca 
igual volves a darlle a volta e segues xogando 
ata que che toquen iguais.                                          
                                                                                            
-Xogo de equilibrio: Trata de pon, er unhas 
pezas de madeira nunha mesa desequilibrada e
quen as pon, a todas gan, a.                                           
                                                      
-Futbolí�n ecolo� xico: Trata de xogar un contra 
un a  meter gol, o futbolí�n e�  unha caixa, paus de 
madeira e unha pelota.                                     

Dende Hortocoliña desexámosvos un bo 
nadal!

Ata o próximo ano!


