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Esta semana imos traballar a semántica.

A semántica é a parte da lingüística que estuda a significación das palabras nunha
lingua. Dentro do compoñente semántico, podemos considerar ao léxico como o conxunto de
palabras de dita lingua.

As actividades propostas, van explicadas co que hai que facer, pero se nalgún
momento non se entende algo ou hai dúbidas, podedes enviarme un correo electrónico a
pilarrima@gmail.com

A maiores deste documento, poderanse utilizar os ANEXOS para traballar
vocabulario relacionado coa temática do taller.

Esta semana, as actividades poden facelas todos os cursos. Non as fagades todas do
tirón senón distribuídeas pola semana. O ideal sería facer uns 30-35 minutos ao día,
repasando as actividades das semanas anteriores.
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Semántica

4º, 5º e 6º Educación 
Infantil



Semana 5. Semántica.
Obxectivo:
1. Ampliar o vocabulario expresivo e comprensivo.
2. Diferenciar categorías semánticas e relacións de

significado.
Contidos:
• Ampliación de vocabulario expresivo e comprensivo.
• Categorías semánticas e relacións semánticas das

palabras.
Actividades



Actividade 1.
Hoxe chegou á granxa un camión cheo de...

Empezando con esta consigna, iremos cambiando os grupos
semánticos. Ao principio serán máis xerais para despois establecer
categorías máis específicas.

Os grupos semánticos xerais que podemos traballar serán os
seguintes: comidas, animais, transportes, prendas de vestir, etc.

Os grupos semánticos máis específicos que podemos traballar
serán os seguintes: froitas, verduras, animais que voan, animais de 4
patas, prendas de vestir do verán, etc.
Exemplo: “Hoxe chegou á granxa un camión cheo de...comidas” “pan,
pementos, leite, polo,...”

Nos ANEXOS deixo unhas tarxetas para traballar distintos
grupos semánticos.



Actividade 2.
Un, dous, tres: palabras que empezan por...

A continuación, propoñerémoslle aos/ás peques un xogo que
consiste en atopar palabras que empecen por unha sílaba concreta.

Exemplo: “Imos pensar palabras que empecen por TO” “tomate,
tobogán, toalla, tobeira...”.

Unha vez que levemos unhas poucas series de palabras,
podemos realizar a mesma tarefa pero agora buscando palabras que
comecen por un determinado son.

Exemplo: “Imos pensar palabras que empecen por sssssss”
“sala, sandía, sol, sono...”



Actividade 3.
O rato Pepe móstranos a súa casa.

Partimos coa axuda das seguintes láminas que veñen a
continuación.

Na mesa ou no chan, colocaremos 3 espazos diferenciados (3
folios, 3 pratos, 3 panos...o que se nos ocorra) nos que distinguiremos:
personaxes/animais, produtos que dan, ferramentas. Nomearemos os
elementos que vexamos en cada lámina e colocaremos puntos según o
campo semántico ao que pertenzan (os puntos poden ser macarróns,
galletas, uvas, caramelos, etc).

Posteriormente, ampliaremos a outras categorías semánticas
como profesións, medios de transporte, prendas de vestir, etc.











Actividade 4.
Cada ovella coa súa parella.

Utilizando as imaxes anteriores, os/as peques establecerán
parellas pola súa relación de significado, explicando porque esas
parellas están relacionadas.

Exemplo: “galiña-ovos, porque as galiñas poñen ovos”
“can-óso, porque aos cans encántanlles os ósos”
“ovella-lá, porque os xerseis que poñemos no
inverno fanse coa lá das ovellas”


