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INTRODUCTION

OBXECTIVOS

 Saudar e despedirse
 Presentar a eiruga Colin
 Identificar xoguetes
 Identificar cores
 Identificar comida
 Números do 1-5
 Asociar debuxos co seu significado
 Cantar a canción de Bugs World
 Introducirse no mundo dos bichos mediante o debuxo dun autorretrato

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar instrucións e actuar de forma rítmica, realizando as accións ao mesmo

tempo 
- Escoitar a canción What 's the weather like today e realizar as accións
- Escoitar a canción de Bugs World.

Falar

- Saudar á clase e cantar a canción Hello todos xuntos
- Repetir vocabulario relacionado co tempo atmosférico.
- Dicir olÁColin
- Atopar animais nun debuxo e dicir os nomes en inglés.
- Atopar xoguetes nun debuxo e dicir os nomes en inglés.
- Atopar cores nun debuxo e dicir os nomes en inglés.
- Cantar a canción Goodbye.

Ler
- Ler as instrucións dos exercicios.

Escribir

- Escribir os nomes no espazo así indicado no Pupil 's book
- Rodear cun círculo e contar os zapatos de Colin.
- Debuxar un autorretrato de si mesmos en Bugs World.
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Coñecemento da lingua através do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Fine.
- I 'm...

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Colin the caterpillar
- Hello
- Goodbye
- sunny, cloudy, windy, raining, snowing, hot, cold
- teddy bear, ball
- monkey
- sandwich, apple
- red, orange, yellow, green, blue
- Numbers 1-5

Linguaxe reciclada:
(Para aqueles nenos que xa empezaron a aprender inglés, é posible que parte do
vocabulario  da sección "Linguaxe principal  que usan os nenos" sexa tamén de
reciclaxe.)

Linguaxe receptiva:
- How are you today?
- What 's your name?
- Stand up! Sit down! Turn around! Clap your hands!
- What 's the weather like today?
- bedroom
- friends
- Can you find...?
- animal
- toy
- eat
- colour
- shoe
- Welcome
- Here come the bugs. Let 's begin
- Draw

 Pronunciación
- Os nenos poñen atención na pronunciación mentres cantan a canción de Bugs 

World.
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Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como un modo de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 2

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Bugs 
World song, Hello song, 
Goodbye song

Interese por 
aprender inglés.
Desexo de aprender 
a saudar e 
despedirse en inglés

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 2

Números do 1-5 Interese por 
aprender os 
números en inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 2

Cores e comida Interese por 
aprender vocabulario
relacionado coas 
cores e a comida en 
inglés.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Desexo de utilizar as
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 2

Educación moral e cívica:
A importancia de ser educado
cando coñecemos alguén, 
dicindo Hello e Good Bye
Educación para a saúde: A 
importancia da comida para a
saúde.

Vontade de seguir 
rutinas
Desexo de aprender 
a saudar e 
despedirse en inglés
Disposición para 
seguir instrucións 
sinxelas

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
2

Aprender a dicir Hello e Good
Bye.
Debuxar un autorretrato.

Desexo de aprender 
a saudar e 
despedirse en inglés

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Os alumnos poden realizar as
actividades do CD-Rom e da 
páxina web por si mesmos co

Interese por 
aprender inglés
Vontade de seguir 
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fin de aprender a aprender. rutinas
Actitude positiva 
cara á propia 
capacidade para 
participar en 
actividades de clase
Disposición para 
seguir instrucións 
sinxelas

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 2

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Cancións

Interese por 
aprender inglés
Actitude positiva 
cara á propia 
capacidade para 
participar en 
actividades de clase.

 

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Interese por aprender inglés
 Vontade de seguir rutinas
 Desexo de aprender a saudar e despedirse en inglés
 Actitude positiva  fronte á  propia  capacidade para participar  en actividades  de

clase.
 Disposición para seguir instrucións sinxelas

EDUCACIÓN LITERARIA
 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
- Bugs World song, Hello song, Goodbye song

CONTIDOS INTER CURRICULARES
 Coñecemento do medio: cores, comida, etc.
 Matemáticas: Números do 1 ao 5.
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VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Creación dun póster do tempo no que se pode pegar o debuxo do tempo que hai

cada día.
 Realización  dalgunha  actividade  da  sección  Learning  Routines  Resource  Bank.

T.Notes (páxinas 198-199)
 Ideas para máis xogos de picture cards. T.Notes (páxinas 200-201)

AVALIACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación Informal
- Avaliación da unidade por parte do profesor

 Avaliación Formal
- Diagnostic Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais moi controladas en situacións comunicativas tales

como saudar xente.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
cantan a canción de Bugs World.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir os seus nomes no Pupil ' s book.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
cantan a canción Hello.

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
acompañar a comunicación con xestos cando cantan a canción Goodbye.

 Mostrar interese e curiosidade para aprender a lingua estranxeira e valorar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
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UNIT 1
HIDE AND SEEK

OBXECTIVOS

 Saudar e despedirse
 Identificar á eiruga Colin e aos seus amigos
 Escoitar e comprender a historia
 Volver contar a historia
 Cantar e interpretar a historia da canción
 Os números do 1 ao 5
 Recitar e representar unha rima de contar
 Preguntar e responder preguntas sobre onde está alguén
 Identificar os personaxes que ven
 Ordenar viñetas sobre a vida dunha eiruga
 Seguir instrucións
 Asociar debuxos co seu significado
 Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Recoñecer e escribir palabras clave

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar a canción Hello, Colin. L1
- Escoitar e seguir a historia. L2
- Escoitar, facer mímica e dicir partes clave da historia. L2
- Escoitar e repetir O rap de Annie. L4
- Escoitar a rima One little boy / One little girl. L5
- Escoitar e representar con xestos a vida dunha eiruga. L6
- Escoitar e repetir a historia. L7
- Escoitar e colocar os adhesivos ilustrados. L8
- Escoitar e escribir os números. L8

Falar

- Dicir o Bug word rap. L1
- Cantar a canción e sinalar os debuxos. L1
- Xogar a What 's my word? L1
- Representar a canción Hello, Colin. L2
- Xogar a Where 's Colin? L2
- Xogar a un xogo de adiviñar. L3
- Cantar a canción do conto Where 's Colin? L3
- Cantar e levantar as tarxetas dos bichos. L3
- Xogar coas tarxetas dos bichos. L3

7



- Cantar e representar a canción do conto Where ' s Colin? L4
- Xogar a I can see you! L4
- Xogar a Boys do this! / Girls do this! L5
- Recitar e representar a rima. L5
- Recitar e representar a rima One little boy / One little girl. L6
- Recordar a historia. L7
- Cantar a canción do conto Where 's Colin? L7
- Xogar a Bugs team game. L8
- Xogar a Bugs hide and seek. L8
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Colin. L8

Ler
- Coñecer os amigos da eiruga Colin. L1

- Facer que os nenos lean as palabras que rodean o debuxo de Colin antes de
colocar os adhesivos. L8

- Ler as instrucións dos exercicios de todas as leccións.

Escribir

- Atopar e colorear os bichos. L2
- Debuxar o seu bicho favorito da historia. L2
- Unir as palabras cos debuxos. L3
- Atopar e asociar os nenos. L4
- Contar rapaces e rapazas. L5
- Unir e colorear os números. L5
- Debuxar e facer un grupo de cinco rapaces e cinco rapazas. L5
- Completar os debuxos que faltan. L6
- Numerar as fotos na orde correcta. L6
- Colorear os debuxos do minibook. L7
- Facer os trazos das palabras cando se colocan os adhesivos. L8

Coñecemento da lingua através do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Let 's play!
- Are you ready?
- I can see you.
- Where 's...?
- I don ' t know.
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- yes, no
- ant, snail, bee, ladybird, butterfly
- sunny, cloudy, windy, snowing, raining, hot, cold
- little, boy, girl
- Numbers 1-5
- Hurray!
- Here!

Linguaxe reciclada:
- hello,
- goodbye,
- caterpillar,
- fine

Linguaxe receptiva:
- What 's your name? / How are you?
- Stand up! Sit down! Turn around! Clap your hands!
- What 's the weather like today?
- Hide and seek
- friends, bugs
- Close your eyes.

 Pronunciación
- O rap de Annie: /æ/ Annie the ant eats apples

- Os nenos poñen atención á pronunciación mentres cantan a canción  Where '  s
Colin.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como un modo de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 6

PB 
páxinas 
4-5

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Where 's 
Colin song.
Escoitar un conto.

Interese por 
aprender inglés

Gusto por escoitar 
un conto sobre un 
xogo familiar.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 8

Contar rapaces e rapazas de 
1 a 5

Interese por 
aprender os 
números en inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 9

A vida dunha eiruga Curiosidade por 
aprender sobre a 
vida dunha eiruga.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Desexo de utilizar as
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 9

PB 
páxina 8

Educación para o medio:
A importancia de respectar o 
medio, incluíndo insectos e 
animais.
Educación para a saúde: a 
importancia de practicar 
deportes para estar sans, 
como o fútbol e o baloncesto.

Curiosidade por 
aprender e respectar
os animais.

Desexo de seguir 
hábitos saudables

Vontade de seguir 
rutinas

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxinas 
65-67

PB páxina
6

Facer as tarxetas dos bichos.
Elaborar o minibook

Debuxar o seu bicho favorito.

Gusto polos traballos
artísticos.
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C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

PB páxina 
62

PB páxina 
10

Os alumnos completan 
o Picture Dictionary cos
adhesivos de  1.

Autoavaliar o seu 
traballo mediante a 
colocación do adhesivo 
de Colin e dicindo Well 
done! cando 
remataron.

Interese por aprender 
inglés
Vontade de seguir 
rutinas
Actitude positiva cara á 
propia capacidade para 
participar en actividades 
de clase
Gusto pola historia sobre
un xogo familiar

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
4

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por 
si mesmos e participar 
en actividades de 
grupo. Ex. Representar 
a canción Hello, Colin

Interese por aprender 
inglés
Actitude positiva cara á 
propia capacidade para 
participar en actividades 
de clase.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Interese por aprender inglés
 Vontade de seguir rutinas
 Gusto pola historia sobre un xogo familiar
 Actitude positiva cara á propia capacidade para participar en actividades de clase
 Curiosidade por aprender acerca da vida dunha eiruga
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Gusto por completar as actividades do libro

EDUCACIÓN LITERARIA
 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
Cancións e rimas:
- Hello, Colin
- O rap de Annie
- One little boy / One little girl
- Bug word rap
Conto:
- Where 's Colin
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CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Naturais: A vida dunha eiruga. Identificar as diferentes etapas da súa
vida. L6.

 Plástica: Elaborar as tarxetas dos bichos L3. Elaborar o minibook L7.
 Matemáticas: Contar rapazas e rapaces do 1 ao 5. L5

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira.
 Escoita atenta e mostrando seguridade.
 Uso da lingua estranxeira na clase.

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Xogo - Hello, Bugs! L1
 Canción:  Unha  versión  da  canción  Hello,  Colin usando  os  nomes  dos  nenos.

L2
 Xogo de cartas - Bug row. L3
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 1 activity 1. L3
 Ampliación de vocabulario: spider, scorpion, beetle, fly, worm, grasshopper. L3
 Xogo de cartas - Hurray! L4
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 1 activity 2. L4
 Actividade opcional do DVD: mirar Where 's Emma? (Unit 1) L4
 Xogo musical. L5
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 1 activity 3. L5
 Art and craft: Facer unha bolboreta. L6
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 1 actividades 4 e 6. L6
 Actividade opcional do DVD: mirar The life of a caterpillar (Unit 1) L6
 Portada do Minibook. L7
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 1 activity 5. L7
 Dramatización: Os nenos representan unha versión do conto, utilizando os seus

nomes reais en lugar dos nomes dos bichos da historia. L8
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 1 activity 7. L8
 Actividade opcional do DVD
 Os nenos miran Fun with Colin e I can see...(Unit 1). L8
 Realización  dalgunha  actividade  da  sección  Learning  Routines  Resource  Bank.

T.Notes (páxinas 198-199).
 Ideas para máis xogos de picture cards. T.Notes (páxinas 200-201)
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AVALIACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación Informal
- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Follas de avaliación da clase
- Folla individual de avaliación de cada neno
- Worksheets de autoavaliación
- Portfolio Worksheets
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Colin. L8

- Colocar os adhesivos das fotos no Picture Dictionary páxina 62. Test yourself.

 Avaliación Formal
- Unit 1 Test
- Term Test
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais moi controladas en situacións comunicativas tales

como cantar a canción Hello Colin.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, acerca

do mundo dos insectos.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia e a repiten.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir os nomes dos insectos antes de colocar o adhesivo na eiruga, ao final da
unidade.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan O rap de Annie: Annie the ant eats apples!

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary cos adhesivos de  1.

 Mostrar interese e curiosidade para aprender a lingua estranxeira e valorar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
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UNIT 2
THE MAGIC ELF

OBXECTIVOS

 Identificar xoguetes
 Pedir e dar xoguetes
 Escoitar e comprender a historia
 Repetir a historia
 Cantar e interpretar as cancións
 Recitar o rap das cores
 Identificar cores na clase
 Dicir a súa cor favorita
 Mesturar e crear novas cores
 Seguir instrucións
 Asociar debuxos co seu significado
 Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Recoñecer e escribir palabras clave

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar a canción The toy. L1
- Escoitar a historia. L2
- Escoitar e seguir a historia. L2
- Atopar e contar eirugas. L2
- Escoitar, facer mímica e recitar as partes clave da historia. L4
- Escoitar e numerar o Tripilee spell. L4
- Escoitar e dicir O rap de Annie. L4
- Escoitar e colorear os xoguetes. L5
- Escoitar e repetir a historia. L7
- Escoitar e colocar os adhesivos ilustrados. L8
- Escoitar e colorear. L8

Falar
- Facer mímica e nomear os xoguetes. L1
- Dicir o Bug word rap. L1
- Cantar a canción e sinalar os xoguetes. L1
- Xogar a What 's my word? L1
- Cantar a canción The toy. L2
- Xogar a Tripilee! . L2
- Cantar a canción do conto Can I have a robot, please? . L3
- Cantar e levantar as tarxetas dos xoguetes. L3
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- Adiviñar o xoguete. L3
- Xogar coas tarxetas dos xoguetes. L3
- Cantar e representar a canción do conto Can I have a robot, please?  L4
- Xogar ao xogo de circle game. L4
- Identificar cores na clase. L5
- Xogar a Tripilee! con cores. L5
- Dicir o Colour rap. L5
- Dicir a súa cor favorita. L5
- Representar o Colour rap. L6
- Xogar a un xogo de memoria por equipos. L6
- Adiviñar as cores. L6
- Recordar a historia. L7
- Cantar a canción do conto Can I have a robot, please? . L7
- Xogar a Magic elf. L7
- Xogar ao xogo de Bugs por equipos. L8
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Colin. L8

Ler
- Ler as instrucións dos exercicios de todas as leccións.

- Facer que os nenos lean as palabras arredor do debuxo de Colin antes de pegar
os adhesivos. L8

Escribir

- Numerar os xoguetes na orde da historia. L2
- Debuxar o seu xoguete favorito. L2
- Unir as palabras cos debuxos. L3
- Unir as palabras cos debuxos. L4
- Debuxar liñas para atopar as cores favoritas dos bichos. L5
- Colorear. L6
- Observar e colorear. L6
- Facer os trazos das palabras cando se colocan os adhesivos. L8

Coñecemento da lingua através do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Can I have a..., please?
- Here you are.
- Jump! / Turn around! / Close your eyes!
- It 's (sunny)
- This is...
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- ball, bike, car, robot, doll, scooter
- green, yellow, red, brown, purple, blue, orange
- favourite
- Surprise!
- thank you

Linguaxe reciclada:
- hello / goodbye
- yes / no
- Let 's play.
- Numbers 1-3
- Hurray!
- Sunny, cloudy, windy, snowing, raining, hot, cold

Linguaxe receptiva:
- Point to...
- window, door, board, floor
- magic elf, toy
- old / new
- No problem. / Oh, dear. / Oh, great!
- What about you?
- Happy
- Mix
- What 's the weather like today?

 Pronunciación
- O rap de Annie: /b/ Bee 's ball and Butterfly 's bike

- Os nenos poñen atención na pronunciación mentres cantan a canción Toy song

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como un modo de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
11

PB 
páxinas 
12-13

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. The Toy 
song.
Escoitar un conto.

Interese por 
aprender inglés

Satisfacción por 
utilizar 'please' e 
'thank you' para ser 
educados

C3 Competencia 
no 
coñecemento 
e a interacción
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
16-17

Identificar cores e xoguetes 
na clase

Interese por 
experimentar con 
cores

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Desexo de utilizar as 
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e 
cidadá.

PB 
páxina 
15

Educación para a saúde: A 
importancia de facer 
exercicio, como saltar ou 
montar en bici, para estar 
sans.

Desexo de seguir 
hábitos saudables

Recoñecemento do 
valor persoal das 
nosas posesións

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxinas 
69-71

PB 
páxina 
17

Elaborar as tarxetas dos 
xoguetes.
Facer as marionetas de lapis
Mesturar cores para facer 
cores novas.

Gusto polos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

PB 
páxina 
62

PB 
páxina 
18

Os alumnos completan o 
Picture Dictionary cos 
adhesivos de  2.
Autoavaliar o seu traballo 
mediante a colocación do 
adhesivo de Colin e dicindo 
Well done! cando remataron.

Interese por 
aprender inglés
Vontade de seguir 
rutinas
Actitude positiva cara
á propia capacidade 
para participar en 
actividades de clase
Coidado ao 
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completar as 
actividades do libro.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 
11

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Xogar ao xogo What ' s my 
word?

Interese por 
aprender inglés
Actitude positiva cara
á propia capacidade 
para participar en 
actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Empatía co neno da historia
 Satisfacción por utilizar 'please' e 'thank you' para ser educados
 Recoñecemento do valor persoal das nosas posesións
 Interese por experimentar coas cores
 Pracer por expresar opinións persoais
 Pracer por participar en actividades de grupo.
 Coidado por completar as actividades do libro
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe

EDUCACIÓN LITERARIA
 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:
Cancións e rimas:
- O rap de Annie: Bee 's ball and Butterfly 's bike
- Bug word rap
- The toy song
- Can I have a robot, please?

Conto:
- The magic elf
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CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Plástica:
- Debuxar o seu xoguete favorito. L3
- Elaborar as tarxetas dos xoguetes. L3
- Mesturar cores para facer cores novas. L6
- Facer as marionetas de lapis. L7

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Xogo - Guess the toy: L1
 Toy song. L2
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Tripilee (Unit 2). L2
 Xogo de cartas - Happy Families. L3
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 2 activity 1. L3
 Ampliación de vocabulario: train, kite, board game, skateboard, jigsaw, eu-eu. L3
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven The toy shop (Unit 2). L3
 Art and craft: Utilizar un anaco cadrado de papel a xeito de expositor, tipo caixa

de xoguetes, para poñela na parede da aula. L4
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 2 activity 2. L4
 Xogo musical. L5
 Actividade opcional do Busy Book. Unit 2 activity 3. L5
 Art  and  craft:  Os  nenos  poden  confeccionar  un  póster  grande  da  roda

cromática para expoñelo no taboleiro de anuncios da clase. L6
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 2 actividades 4 e 6. L6
 Dramatización: Os nenos interpretan a historia por parellas. L7
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 2 activity 5. L7
 Picture Dictionary Quiz. L8
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 2 activity 7
 Actividade opcional do DVD
 Os nenos ven Fun with Colin e Can you say the colours? (Unit 2). L8
 Realización  dalgunha  actividade  da  sección  Learning  Routines  Resource  Bank.

T.Notes (páxinas 198-199).
 Ideas para máis xogos de picture cards. T.Notes (páxinas 200-201)
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AVALIACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación Informal
- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Follas de avaliación da clase
- Folla individual de avaliación de cada neno
- Worksheets de autoavaliación
- Portfolio Worksheets
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Colin. L8
- Colocar os adhesivos de fotos no debuxo. L8
- Dictionary páxina 62. Test yourself. . L8

 Avaliación Formal
- Unit 2 Test
- Term Test
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais moi controladas en situacións comunicativas tales

como cantar a canción The Toy.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, acerca

do mundo dos xoguetes.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia de the Elf e a volven contar.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir os nomes de xoguetes antes de colocar os adhesivos na eiruga ao final
da unidade.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan O rap de Annie: Bee 's ball and Butterfly 's bike

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary cos adhesivos de  2

 Mostrar interese e curiosidade para aprender a lingua estranxeira e valorar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
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REVIEW UNITS 1-2
Annie 's surprise

My world, your world: Birthdays

OBXECTIVOS

 Identificar os bichos na historia
 Identificar xoguetes
 Identificar cores
 Números do 1 ao 5 (empezar a contar a partir de cinco)
 Aprender cousas sobre aniversario
 Escoitar e comprender a historia
 Asociar debuxos co seu significado
 Seguir instrucións
 Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Recoñecer e escribir palabras clave

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar a canción de Bugs World
- Escoitar e seguir a historia

Falar
- Os nenos poden falar sobre os seus propios aniversarios.

Ler
- Ler as instrucións dos exercicios de todas as leccións.

Escribir

- Unir e escribir
- Facer unha tarxeta de aniversario

Coñecemento da lingua através do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Here!
- Happy birthday!
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- caterpillar, snail, ladybird, bee, ant, butterfly
- birthday, cake, presents, cards
- ball, bike, car, robot, doll, scooter

Linguaxe reciclada:
- caterpillar, snail, ladybird, bee, ant, butterfly
- ball, bike, car, robot, doll, scooter
- purple
- happy
- girl
- Oh, dear
- Surprise!
- Where 's...?
- I don ' t know
- Here you are.
- Thank you.
- Sunny, cloudy, windy, snowing, raining, hot, cold

Linguaxe receptiva:
- party, candles
- the UK
- game
- What is it?
- Colin looks for...
- Look!
- ... opens the present
- What can you see?
- What 's the weather like today?

 Pronunciación
- Os  nenos  poñen  atención  na  pronunciación  mentres  cantan  a  canción  Bugs

World.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como un modo de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
19

PB 
páxina 
19

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. The Bugs 
World song.
Escoitar un conto.

Interese por cantar 
cancións en inglés.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 
20

Números do 1-5 Interese por 
aprender os 
números en inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
20

Os nenos falan sobre festas 
de aniversario en UK na 
sección My World, your 
World. Utilizar un mapa para 
mostrar aos nenos onde está 
UK en relación co seu país.

Conciencia do 
mundo que os rodea
e das súas 
diferenzas culturais

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Desexo de utilizar as
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
20

Educación para o ocio: A 
importancia de gozar das 
festas e as celebración.
Educación parÁpaz: A 
importancia de respectar as 
celebración doutras culturas, 
como os aniversarios de 
Reino Unido.

Desexo de participar
en celebración para 
ser feliz.

Interese por 
aprender acerca de 
celebración de 
aniversario noutros 
países.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxinas 
20
TN 
páxina 80

Debuxar un pastel de 
aniversario.
Elaborar unha tarxeta de 
aniversario (fotocopiable).

Satisfacción por 
facer unha tarxeta 
de aniversario para 
Colin.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

PB 
páxina 
62

Os alumnos repasan o 
Picture Dictionary cos 
adhesivos das unidades 1 e 
2.

Desexo de repasar e
reflexionar sobre a 
propia aprendizaxe
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C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
19

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por 
si mesmos e participar 
en actividades de 
grupo. Ex. cantar 
Happy Birthday a Colin 
ao final da historia.

Respecto polo resto de 
membros do grupo.
Pracer por participar en 
actividades de grupo.
Desexo de escoitar e 
interactuar con outros.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Gusto por escoitar unha historia acerca de aniversario
 Interese por aprender máis detalles sobre festas de aniversario noutros países.
 Confianza  e  satisfacción  nas  propias  capacidades  para  utilizar  o  inglés  en

contexto.
 Conciencia do mundo que os rodea e das súas diferenzas culturais.
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Actitude positiva  fronte á  propia  capacidade para participar  en actividades  de

clase.
 Gusto por completar as actividades do libro.
 Respecto polo resto de membros do grupo.
 Pracer por participar en actividades de grupo.
 Desexo de escoitar e interactuar con outros.
 Conciencia da importancia dos amigos

EDUCACIÓN LITERARIA
 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:

Cancións e rimas:
- The Bugs World song.
- Happy Birthday song.
Conto:
- Annie 's surprise
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CONTIDOS INTER CURRICULARES
 Plástica:
- Debuxar un pastel de aniversario.
- Facer unha tarxeta de aniversario.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Animar aos nenos a que canten Happy Birthday a Colin ao final da historia.
 Traballar  co  material  de  My  world,  your  world como  parte  dun  proxecto  a

continuar.
 Utilizar un mapa para mostrar aos nenos onde está UK en relación co seu país.
 Os nenos poden deseñar unha tarxeta  para un amigo ou un membro da súa
familia.
 Facer a folla fotocopiable do TN: Unir e escribir, páxina 79
 Facer a folla fotocopiable do TN: Make a birthday card, páxina 80

AVALIACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
- Toda esta unidade de repaso ten como obxectivo avaliar o progreso realizado
polos alumnos nas dúas últimas unidades.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais moi controladas en situacións comunicativas tales

como cantar The Happy Birthday song.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, acerca

do mundo dos insectos e dos xoguetes.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia de Annie ' s surprise e recítana.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir nomes de xoguetes e de insectos na folla fotocopiable de Unir e escribir.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
cantan la Bugs World song.

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como por exemplo repasar
o Picture Dictionary cos adhesivos das unidades 1 e 2.

 Mostrar interese e curiosidade para aprender a lingua estranxeira e valorar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
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UNIT 3
TOUCH YOUR TOES!

OBXECTIVOS

 Identificar partes do corpo
 Recitar e representar unha rima
 Escoitar e comprender a historia
 Recitar a historia
 Cantar e interpretar a canción da historia
 Facer peticións e responder a elas
 Números do 1 ao 10
 Cantar e interpretar unha canción de contar
 Relacionar os sentidos coas partes do corpo
 Seguir instrucións
 Asociar debuxos co seu significado
 Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Recoñecer e escribir palabras clave

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e realizar accións. L1
- Escoitar a rima Touch your ears. L1
- Escoitar, dicir a rima e sinalar os debuxos. L1
- Escoitar a historia. L2
- Escoitar e seguir a historia. L2
- Do you want the...?. L2
- Escoitar, facer mímica e dicir partes clave da historia. L4
- Escoitar e marcar cun tick. L4
- Escoitar e dicir O rap de Annie. L4
- Escoitar, debuxar e colorear. L5
- Escoitar, facer mímica e repetir. L6
- Escoitar e numerar. L6
- Escoitar e repetir a historia. L7
- Escoitar e colocar os adhesivos ilustrados. L8
- Escoitar e escribir os números. L8

Falar

- Recitar o Bug word rap. L1
- Xogar a Colin says.... L1
- Recitar e representar a rima Touch your ears. L2
- Xogar a What 's my word?. L1
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- Xogar a First one to... !. L2
- Xogar a Nose! Nose! Nose!. L3
- Cantar a canción do conto Are you ready?. L3
- Cantar e levantar as tarxetas do corpo. L3
- Xogar coas tarxetas do corpo. L3
- Cantar e representar a canción do conto Are you ready?. L4
- Xogar a Pass the cake. L4
- Cantar Ten little monsters. L5
- Cantar e representar a canción Ten little monsters. L6
- Falar sobre as partes do corpo. L6
- Recordar a historia. L7
- Cantar a canción do conto Are you ready?. L7
- Xogar ao Bugs team game. L8
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Colin. L8

Ler
- Unir as palabras cos debuxos. L3
- Unir as palabras cos debuxos. L4
- Identificar números do 6 ao 10. L5
- Contar os monstros. L5
- Ler as instrucións dos exercicios de todas as leccións.

- Colocar os adhesivos das fotos no Picture Dictionary páxina 63. Test yourself. L8

Escribir
- Atopar e contar as eirugas. L2
- Observar e colorear. L2
- Debuxar. L2
- Elaborar as tarxetas do corpo. L3
- Completar, contar e cantar. L5
- Facer debuxos para mostrar os sentidos. L6
- Facer o minibook. L7
- Colorear os debuxos do minibook. L7

- Trazar  as  palabras  relacionadas  coas  partes  do  corpo  cando  colocan  os
adhesivos. L8

- Escribir os números. L8

Coñecemento da lingua através do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Touch your....
- Me!
- Do you want the... ?
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- chocolate cake
- monster
- Numbers 6-10
- nose, eyes, ears, mouth, fingers, toes

Linguaxe reciclada:
- yes / no
- Jump! / Turn around! / Close your eyes!
- please, thank you
- hello, goodbye
- Let 's play.
- Are you ready?
- Numbers 1-5
- little
- What 's the weather like today?
- sunny, cloudy, windy, snowing, raining, hot, cold

Linguaxe receptiva:
- Pick up... / Show...
- pencil, rubber
- There 's... on the plate.
- Not you.
- First one to...
- And they all... together!
- Alfie, the dog, eats the cake.
- see, smell, eat, listen
- How many... has... got?

 Pronunciación
- O rap de Annie: /r/ Robot, robot touch your nose. Robot, robot touch your toes!

- Os alumnos poñen atención na pronunciación cando recitan a rimaTouch your
eyes.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como un modo de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 26

PB 
páxinas 
22-23

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Ten little 
monsters song.
Escoitar un conto.

Interese por 
aprender inglés

Pracer por escoitar a
historia sobre unha 
torta de chocolate.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 26

PB 
páxina 28

Contar monstros de 1 a 10.
Escoitar e escribir os 
números correspondentes.

Interese por 
aprender os 
números en inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 27

As partes do corpo e os cinco
sentidos.

Curiosidade por 
aprender sobre as 
partes do corpo e os
sentidos.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Desexo de utilizar as
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxinas 
22-23

Educación moral e cívica: A 
importancia de compartir e 
ser respectuoso cos demais.

Satisfacción por usar
'please' e 'thank you'
para ser educados

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxinas 
73-75
PB páxina
24

Elaborar as tarxetas do 
corpo. Elaborar o minibook.
Debuxar as partes que faltan
nunhas caras.

Gusto polos traballos
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

PB 
páxina 63

PB 
páxina 28

Os alumnos completan o 
Picture Dictionary cos 
adhesivos de  3.
Autoavaliar o seu traballo 
mediante a colocación do 
adhesivo de Colin e dicindo 
Well done! cando remataron.

Interese por 
aprender inglés
Vontade de seguir 
rutinas
Actitude positiva 
cara á propia 
capacidade para 
participar en 
actividades de clase

29

http://www.bugsworld.mac-english.com/
http://www.bugsworld.mac-english.com/


C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxinas 
22-23

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Interpretar a historia da 
torta.

Interese por 
aprender inglés
Actitude positiva 
cara á propia 
capacidade para 
participar en 
actividades de clase.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Aprecio do sentido do humor da historia
 Satisfacción ao xogar ao xogo de accións da historia.
 Satisfacción por usar 'please' e 'thank you' para ser educados
 Respecto polas quendas
 Interese polos cinco sentidos
 Confianza na propia capacidade para utilizar o inglés en contexto
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe

EDUCACIÓN LITERARIA
 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:

Cancións e rimas:
- Touch your eyes
- O rap de Annie
- Bug word rap
- Hello song
- Goodbye song
- Ten little monsters

Conto:
- The chocolate cake
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CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Naturais: Os cinco sentidos e as partes do corpo. L6.
 Plástica: Facer as tarxetas do corpo L3. Elaborar o minibook L7.
 Matemáticas: Contar monstros de 1 a 10. L5

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Xogo - Colin says: Xogar a Colin says... utilizando outro vocabulario que os nenos

coñecen, Ex.  Touch something rede / blue / yellow, etc.  or Stand up. / Turn
around. / Jump., etc. L1.

 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Touch your ears! (Unit 3)
 Xogo - First one to... ! L2.
 Facer a versión karaoke da canción (CD 1 track 37). L3.
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 3 activity 2. L4.
 Preguntar aos nenos polas cores dos seus monstros, Ex.  What colour are your

monster 's eyes? (Purple). L5.
 Xogo musical. L5
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 3 activity 3. L5
 Actividade opcional do DVD
 Os nenos ven Monsters (Unit 3). L5.
 Art and craft:  Preparar  a silueta dunha cara e dárllela  aos alumnos para que

fagan  unha  colaxe  dunha  cara  divertida  mesturando  distintas  faccións  que
recorten de revistas vellas. L6

 Actividade opcional do Busy Book: Unit 3 actividades 4 e 6. L6
 Portada do minibook L7
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 3 activity 5, L7
 Dramatización: Os nenos interpretan unha versión da historia, usando os seus

nomes reais e o flashcard da torta. L8
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 3 activity 7, L8
 Actividade opcional do DVD
 Os nenos ven Fun with Colin e Can you say the numbers? (Unit 3). L8.
 Realización  dalgunha  actividade  da  sección  Learning  Routines  Resource  Bank.

T.Notes (páxinas 198-199).
 Ideas para máis xogos de picture cards. T.Notes (páxinas 200-201)
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AVALIACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación Informal
- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Follas de avaliación da clase
- Folla individual de avaliación de cada neno
- Worksheets de autoavaliación
- Portfolio Worksheets
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Colin. L8

- Colocar os adhesivos das fotos no Picture Dictionary páxina 63. Test yourself.

 Avaliación Formal
- Unit 3 Test
- Term Test
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais moi controladas en situacións comunicativas tales

como recitar a rima Touch your eyes.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

partes do corpo.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia e a repiten.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir os nomes das partes do corpo antes de colocar os adhesivos na eiruga
ao final da unidade.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan O rap de Annie: Robot, robot touch your nose. Robot, robot touch your
toes!.

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary cos adhesivos de  3.

 Mostrar interese e curiosidade para aprender a lingua estranxeira e valorar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
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UNIT 4
RUN, RUN, RUN!

OBXECTIVOS

 Identificar os animais da historia
 Recitar e interpretar un chant
 Escoitar e comprender a historia
 Recitar a historia
 Cantar e interpretar a canción da historia
 Facer peticións e responder a elas
 Seguir instrucións
 Asociar debuxos co seu significado
 Escoitar e identificar cores
 Dicir o que poden facer os animais
 Dicir o que eles poden facer
 Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Recoñecer e escribir palabras clave

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar o chant Here 's the giraffe. L1
- Escoitar, recitar o chant e sinalar os debuxos. L1
- Escoitar a historia. L2
- Escoitar e seguir a historia. L2
- Escoitar, facer mímica e dicir partes clave da historia. L4
- Escoitar e dicir O rap de Annie. L4
- Escoitar e colorear o loro. L5
- Escoitar e colorear. L6
- Escoitar e repetir a historia. L7
- Escoitar e colocar os adhesivos ilustrados. L8
- Escoitar e numerar. L8

Falar

- Facer mímica e nomear os animais. L1
- Recitar o Bug word rap. L1
- Guess the animal. L1
- Xogar a What 's my word?. L1
- Recitar e representar o chant Here ' s the giraffe. L2
- Murmurar as palabras. L2
- Xogar a The lion is coming. L3
- Cantar a canción do conto The lion is coming. L3
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- Cantar e levantar as tarxetas dos animais. L3
- Xogar coas tarxetas dos animais. L3
- Cantar e representar a canción do conto The lion is coming. L4
- Xogar a Please tell Giraffe. L4
- Xogar a Magic eyes. L5
- Cantar The parrot song. L5
- Repetir se é verdade. L5
- Cantar The Parrot song e sinalar as cores. L5
- Cantar e interpretar The parrot song. L6
- Xogar a un xogo de accións. L6
- Xogar a An elephant can fly!. L6
- Recordar a historia. L7
- Cantar a canción do conto The lion is coming. L7
- Xogar coas marionetas de dedos. L7
- Xogar ao Bugs team game. L8
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Colin. L8

Ler
- Atopar e contar as eirugas. L2
- Unir as palabras cos debuxos. L3
- Unir as palabras cos debuxos. L4
- Ler as instrucións dos exercicios de todas as leccións.

- Colocar os adhesivos das fotos no Picture Dictionary páxina 63. Test yourself. L8

Escribir
- Numerar os debuxos e colorear os animais. L2
- Observar e debuxar. L2
- Debuxar o camiño que vai do león aos outros animais. L4
- Marcar cun tick (✔) o que poden facer. L5
- Rodear cun círculo os animais que voan / nadan / saltan. L6

- Trazar as palabras relacionadas cos animais cando se colocan os adhesivos. L8
- Numerar uns debuxos. L8

Coñecemento da lingua através do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Here 's the...
- The... is coming.
- Please tell...
- Of course.
- Oh, dear,... can ' t hear.
- I can...
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- giraffe, elephant, mouse, zebra, parrot, lion
- stop
- fly, run, swim, sing, jump

Linguaxe reciclada:
- hello, goodbye, yes, no thank you
- Touch my toes
- red, yellow, green, purple, brown, orange, blue
- What 's the weather like today?
- sunny, cloudy, windy, snowing, raining, hot, cold

Linguaxe receptiva:
- ... is eating leaves from a tall tree.
- Maybe he can help.
- That 's easy!
- ... flies to the top of the tree.
- Just in time
- penguin, ostrich, kiwi, duck

 Pronunciación
- O rap de Annie: /ʤ/ Gerry the jumping giraffe!

- Os nenos poñen atención á pronunciación mentres cantan a canción Here 's the
giraffe

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como un modo de enriquecemento persoal.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 34

PB 
páxinas 
30-31

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. The parrot
song.
Escoitar un conto.

Interese por 
aprender inglés

Pracer por escoitar a
historia dunha 
xirafa.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 34

Utilizar un código de cores e 
números para completar un 
debuxo.

Interese por 
practicar os números
en inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 35

Os animais e as súas accións. Curiosidade por 
aprender feitos 
sobre os animais e a
natureza.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Desexo de utilizar as
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxinas 
29-36

PB 
páxina 34

Educación para o medio: A 
importancia de mostrarse 
respectuoso cos animais e a 
natureza en xeral.
Educación para a saúde:
A importancia de practicar 
exercicio físico, como correr, 
saltar, nadar, etc, para 
manterse en forma.

Interese por coidar e
protexer o medio.

Desexo de seguir 
hábitos saudables

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxinas 
77-79

PB páxina
32

Facer as tarxetas de animais
Elaborar as marionetas de 
dedos.
Debuxar series de animais.

Gusto polos traballos
artísticos.
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C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

PB páxina 
63

PB páxina 
36

Os alumnos completan 
o Picture Dictionary cos
adhesivos de  4.
Autoavaliar o seu 
traballo mediante a 
colocación do adhesivo 
de Colin e dicindo Well 
done! cando 
remataron.

Interese por aprender 
inglés
Vontade de seguir 
rutinas
Actitude positiva cara á 
propia capacidade para 
participar en actividades 
de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxinas 
30-31

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por 
si mesmos e participar 
en actividades de 
grupo. Ex. Interpretar a
historia da xirafa.

Interese por aprender 
inglés
Actitude positiva cara á 
propia capacidade para 
participar en actividades 
de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Pracer ao escoitar a historia
 Confianza e entretemento a facer mímica e dramatizacións
 Interese polos animais salvaxes
 Respecto polas quendas
 Respecto polo resto de membros do grupo
 Gusto por completar as actividades do libro
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe

EDUCACIÓN LITERARIA

 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos
alumnos (textos narrativos e poéticos).

 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:

Cancións e rimas:
- Here 's the giraffe
- O rap de Annie: Gerry the jumping giraffe!
- Bug word rap
- Hello song
- Goodbye song
- The parrot song
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Conto:
- The giraffe

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Naturais: Accións dos animais. L6.
 Plástica: facer as tarxetas de animais L3. Elaborar as marionetas de dedos L7.

Facer debuxos de animais para completar unhas secuencias. L 3.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN  Á DIVERSIDADE

 Circle game - Mystery animal. L1
 Xogo de Dramatización - Abracadabra!. L2
 Xogo de cartas - Find your partner. L3
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 4 activity 1. L3
 Ampliación de vocabulario: penguin, hippo, crocodile, kangaroo, camel, tiger. L3
 Busy Book. Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Run, run, run! (Unit 4). L3
 Canción: Utilizar a versión karaoke (CD 2 track 6) L4
 Actividade opcional do Busy Book: Do Unit 4 activity 2, L4.
 Art and craft: o loro. L5
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 4 activity 3, L5
 Póster de accións. L6
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 4 actividades 4 e 6, L6.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven A duck can fly! (Unit 4) L6.
 Dramatización: interpretar a historia usando nomes reais. L7
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 4 activity 5, L7
 Picture Dictionary Quiz. L8
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 4 activity 7, L8.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Fun with Colin e Say what you can do

(Unit 4). L8
 Realización  dalgunha  actividade  da  sección  Learning  Routines  Resource  Bank.

T.Notes (páxinas 198-199).
 Ideas para máis xogos de picture cards. T.Notes (páxinas 200-201)
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AVALIACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación Informal
- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Follas de avaliación da clase
- Folla individual de avaliación de cada neno
- Worksheets de autoavaliación
- Portfolio Worksheets
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Colin. L8

- Colocar os adhesivos das fotos no Picture Dictionary páxina 63. Test yourself.

 Avaliación Formal
- Unit 4 Test
- Term Test
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais moi controladas en situacións comunicativas tales

como cantar o chant Here ' s the giraffe.
 Ler  e  identificar  palabras  sinxelas  previamente  introducidas  de  forma  oral,

relacionadas con animais.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia e a repiten.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir nomes de animais antes de colocar os adhesivos na eiruga ao final da
unidade.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan O rap de Annie: Gerry the jumping giraffe!

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary cos adhesivos de  4.

 Mostrar interese e curiosidade para aprender a lingua estranxeira e valorar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
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REVIEW UNITS 3-4
Snail comes first

My world, your world: Sports day

OBXECTIVOS

 Identificar os bichos da historia
 Identificar partes do corpo
 Dicir o que os animais poden facer
 Números do 1 ao 10
 Aprender máis sobre actividades deportivas
 Escoitar e comprender a historia
 Asociar debuxos co seu significado
 Seguir instrucións
 Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Recoñecer e escribir palabras clave

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar la Bugs World song
- Escoitar e seguir a historia

Falar

- Os nenos poden falar sobre carreiras ou competicións nas que participaran.

Ler

- Ler as instrucións dos exercicios de todas as leccións.

Escribir

- Secuenciar os animais nunha carreira
- Etiquetar as partes do corpo
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Coñecemento da lingua através do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Touch your...

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- caterpillar, snail, ladybird, bee, ant, butterfly
- nose, eyes, ears, mouth, fingers, toes
- lion, parrot, giraffe, elephant, mouse, zebra
- race
- first

Linguaxe reciclada:
- caterpillar, snail, ladybird, bee, ant, butterfly
- nose, eyes, ears, mouth, fingers, toes
- lion, parrot, giraffe, elephant, mouse, zebra
- fly, run
- scooter
- sunny
- Numbers 1-10
- happy, sad
- I can...
- please, thank you
- the UK
- What 's the weather like today?
- sunny, cloudy, windy, snowing, raining, hot, cold

Linguaxe receptiva:
- Stand up, please.
- First one to touch your...
- The bugs are playing games.
- Let 's have a race!
- Good idea!
- Make a line
- Are you ready?
- Go!
- Come on!
- I can help you
- Sports day (obstacle race, sack race, running race)
- medal

 Pronunciación
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- Os  nenos  poñen  atención  na  pronunciación  mentres  cantan  a  canción  Bugs
World song.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como un modo de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
37

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. The Bugs 
World song.
Escoitar un conto.

Interese por cantar 
cancións en inglés.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 
37

Números do 1 ao 10 Interese por repasar 
os números en 
inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
38

Os nenos falan sobre o Día 
do Deporte nos colexios de 
UK na sección My World, 
your World, e poden 
comparalo coa súa propia 
experiencia.

Conciencia do 
mundo que os rodea
e das súas 
diferenzas culturais.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Desexo de utilizar as
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
38

Educación para a saúde:
A importancia de practicar 
deporte para manterse en 
forma.
Educación parÁpaz: A 
importancia de comprender 
que o importante non é 
gañar cando se participa en 
competicións, e que perder é 
unha oportunidade para 
aprender.

Desexo de seguir 
hábitos saudables.

Interese por 
respectar a todo o 
mundo e por un 
xogo limpo.

C6 Competencia 
cultural e 

PB 
páxinas 

Debuxarse a si mesmos 
nunha carreira.

Pracer por utilizar a 
imaxinación para 
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artística. 38
TN 
páxina 
129

Elaborar unha medalla 
(fotocopiable).

confeccionar unha 
medalla.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

PB 
páxina 
63

Os alumnos repasan o 
Picture Dictionary cos 
adhesivos das unidades 3 e 
4.

Desexo de repasar e 
reflexionar sobre a 
propia aprendizaxe

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 
38

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Comparar o Día do Deporte 
en colexios de UK cos 
propios.

Respecto polo resto 
de membros do 
grupo.
Pracer por participar 
en actividades de 
grupo.
Desexo de escoitar e
interactuar con 
outros.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Desfrute cunha historia sobre o deporte
 Interese por aprender sobre o día do deporte noutros países.
 Confianza na súa propia capacidade para usar o inglés en contexto
 Conciencia do mundo que os rodea e das diferenzas culturais.
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Actitude positiva  fronte á  propia  capacidade para participar  en actividades  de

clase.
 Gusto por completar as actividades do libro
 Respecto polo resto de membros do grupo
 Pracer por participar en actividades de grupo.
 Desexo de escoitar e interactuar con outros.
 Aprecio do humor na historia.
 Valoración do espírito de cooperación mostrado na historia.
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EDUCACIÓN LITERARIA
 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:

Cancións e rimas:
- The Bugs World song.
Conto:
- Snail comes first

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Plástica:
- Debuxarse a si mesmos nunha carreira.
- Facer unha medalla.

 Educación Física:
- O Día do Deporte nos colexios.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Sports  day: Traballar  o material  da sección  My world,  your world como parte

dun proxecto a continuar.
 Sinalar a bandeira para recordar aos alumnos o que saben de UK. Utilizar un

mapa e preguntar aos nenos se recordan onde está.
 Realizar a folla fotocopiable do TN: Unir e escribir, páxina 128
 Realizar a folla fotocopiable do TN: Make a medal, páxina 129
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AVALIACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
- Toda esta unidade de repaso ten como obxectivo avaliar o progreso realizado
polos alumnos nas dúas últimas unidades.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais moi controladas en situacións comunicativas tales

como falar sobre deportes e competicións escolares.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

o mundo dos animais e as partes do corpo.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia de Snail comes first e repítena.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir  vocabulario  relacionado  con  animais  e  partes  do  corpo  na  folla
fotocopiable de Unir e escribir.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
cantan la Bugs World song.

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como por exemplo repasar
o Picture Dictionary cos adhesivos das unidades 3 e 4.

 Mostrar interese e curiosidade para aprender a lingua estranxeira e valorar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
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UNIT 5
THE ENORMOUS SANDWICH

OBXECTIVOS

 Identificar comida
 Pedir e dicir qué comida lles gusta
 Escoitar e comprender a historia
 Recitar a historia
 Cantar e interpretar a canción da historia
 Contar do 1 o 10
 Identificar alimentos que se cultivan
 Seguir instrucións
 Asociar debuxos co seu significado
 Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Recoñecer e escribir palabras clave

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar a canción de The food. L1
- Escoitar, cantar e sinalar os debuxos. L1
- Escoitar a historia. L2
- Escoitar e seguir a historia. L2
- Escoitar a canción da historia The sandwich spell. L3
- Escoitar, facer mímica e dicir partes clave da historia. L4
- Escoitar e rodear cun círculo. L4
- Escoitar e dicir O rap de Annie. L4
- Escoitar e numerar as fotos. L6
- Escoitar e repetir a historia. L7
- Escoitar e colocar os adhesivos ilustrados. L8
- Escoitar e unir. L8

Falar

- Xogar a I 'm hungry. L1
- Recitar o Bug word rap. L1
- Xogar a What 's missing?. L1
- Xogar a What 's my word?. L1
- Cantar e bailar a canción de The food. L2
- Adiviñar os alimentos. L2
- Xogar a I like cheese. L3
- Cantar e levantar as tarxetas de comida. L3
- Xogar coas tarxetas de comida. L3
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- Cantar e representar a canción do conto The sandwich spell. L4
- Xogar a un xogo de adiviñar. L4
- Xogar a Apples, do this!. L5
- Xogar a Yes / No. L5
- Recitar o chant Do you like apples?. L5
- Recitar e representar o chant Do you like apples?. L6
- Xogar a un xogo de accións. L6
- Adiviñar a diferenza. L6
- Recordar a historia. L7
- Cantar a canción do conto The sandwich spell. L7
- Xogar ao Bugs team game. L8
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Colin. L8

Ler
- Ler as instrucións dos exercicios de todas as leccións.
- Atopar e contar as eirugas. L2
- Unir as palabras cos debuxos. L3
- Unir as palabras cos debuxos. L4

- Colocar os adhesivos das fotos no Picture Dictionary páxina 64. Test yourself. L8

Escribir
- Colorear o prato do sandwich do conto. L2
- Observar e debuxar. L2
- Colorear as froitas que lles gustan. L5
- Contar a comida e escribir os números. L5
- Debuxar e colorear o seu xardín imaxinario. L6
- Colorear os debuxos do minibook. L7
- Trazar as palabras relacionadas con comida antes de colocar os adhesivos. L8

Coñecemento da lingua através do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I like... as well
- Do you like...?
- I 'm hungry

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- ham, cheese, tomatoes, eggs, chicken, lettuce
- apples, bananas, oranges, pears
- enormous, delicious, sandwich, spell
- Abracadabra
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Linguaxe reciclada:
- please, thank you
- I can...
- Let 's...
- eat
- Numbers 1-10
- yes, no
- What 's the weather like today?
- sunny, cloudy, windy, snowing, raining, hot, cold

Linguaxe receptiva:
- I 'm hungry, tired, sad, happy
- ... go to the Wonder School for Witches
- brilliant, incredible

 Pronunciación
- O rap de Annie: /ʧ/ A chicken and cheese sandwich, please!

- Os nenos poñen atención na pronunciación mentres cantan a canción I like ham

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como un modo de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 39

PB 
páxinas 
40-41

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. I like ham 
song.
Escoitar un conto.

Interese por 
aprender inglés.

Pracer por escoitar a
historia sobre un 
sandwich máxico.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 44

Os alumnos contan diferentes
tipos de alimentos.

Interese por 
aprender a contar en
inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 45

Comida de árbores e plantas. Curiosidade por 
aprender feitos 
sobre plantas e 
árbores.

48



C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Desexo de utilizar as
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxinas 
29-36

PB 
páxina 34

Educación para o medio: A 
importancia de coidar plantas
e árbores e de protexer a 
natureza en xeral.
Educación para a saúde:
A importancia de levar unha 
dieta variada para manterse 
sans.

Interese por 
respectar o medio.

Desexo de seguir 
hábitos saudables.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxinas 
81-83

PB páxina
45

Facer as tarxetas de comida.
Elaborar o minibook.
Debuxar series de alimentos.
Debuxar un xardín 
imaxinario.

Gusto polos traballos
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

PB 
páxina 64

PB 
páxina 46

Os alumnos completan o 
Picture Dictionary cos 
adhesivos de  5.
Autoavaliar o seu traballo 
mediante a colocación do 
adhesivo de Colin e dicindo 
Well done! cando remataron.

Interese por 
aprender inglés
Vontade de seguir 
rutinas
Actitude positiva 
cara á propia 
capacidade para 
participar en 
actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxinas 
40-41

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Interpretar a historia do 
sandwich spell.

Interese por 
aprender inglés
Actitude positiva 
cara á propia 
capacidade para 
participar en 
actividades de clase
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Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Desfrute coa historia
 Gusto por expresar opinións persoais
 Interese por identificar de onde vén a comida
 Desexo de escoitar e interactuar con outros.
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Respecto polas quendas

EDUCACIÓN LITERARIA

 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos
alumnos (textos narrativos e poéticos).

 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:

Cancións e rimas:
- I like ham
- O rap de Annie: A chicken and cheese sandwich, please!
- Bug word rap
- Hello song
- Goodbye song

Conto:
- The sandwich spell.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Naturais: Alimentos procedentes de árbores e plantas. L6.
 Plástica:  Facer  as  tarxetas  de  comida.  L3.  Elaborar  o  minibook  L7.  Facer

debuxos de alimentos para completar unhas secuencias. L3. Debuxar e colorear un
xardín imaxinario. L6.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Xogo de mímica. L1
 Xogo de sinalar - Mmm, delicious. L2
 Xogo de cartas - Snap! L3
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 5 activity 1. L3.
 Ampliación de vocabulario: bread, sausages, fish, chips, spaghetti, pizza. L3
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 5 activity 2, L4.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Making a sandwich (Unit 5). L4
 Xogo de sabores. L5
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 5 activity 3. L5
 Art and craft: Os alumnos fan o póster dunha árbore froiteira. L6
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 5 actividades 4 e 6. L6
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Tom loves apples! (Unit 5). L6
 Portada do minibook L7.
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 5 activity 5, L7.
 Dramatización: L8.
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 5 activity 7, L8.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Fun with Colin e Ask me! (Unit 5). L8
 Realización  dalgunha  actividade  da  sección  Learning  Routines  Resource  Bank.

T.Notes (páxinas 198-199).
 Ideas para máis xogos de picture cards. T.Notes (páxinas 200-201)

AVALIACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación Informal
- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Follas de avaliación da clase
- Folla individual de avaliación de cada neno
- Worksheets de autoavaliación
- Portfolio Worksheets
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Colin. L8

- Colocar os adhesivos das fotos no Picture Dictionary páxina 64. Test yourself.

 Avaliación Formal
- Unit 5 Test
- Term Test
- End-of-year Test
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2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais moi controladas en situacións comunicativas tales

como cantar a canción I like ham.
 Ler  e  identificar  palabras  sinxelas  previamente  introducidas  de  forma  oral,

relacionadas cos alimentos.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia e a repiten.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir nomes de comida antes de colocar os adhesivos na eiruga ao final da
unidade.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan O rap de Annie: A chicken and cheese sandwich, please!

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary cos adhesivos de  5.

 Mostrar interese e curiosidade para aprender a lingua estranxeira e valorar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
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UNIT 6
THE THREE BEARS

OBXECTIVOS

 Identificar os tres osos
 Recoñecer as diferenzas entre big, small e tiny
 Recitar e interpretar un chant
 Escoitar e comprender a historia
 Recitar a historia
 Cantar e interpretar a canción da historia
 Responder a cousas que son fabulosas ou terribles
 Identificar membros da súa familia
 Escoitar e identificar osos que dormen en inverno
 Seguir instrucións
 Asociar debuxos co seu significado
 Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Recoñecer e escribir palabras clave

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e interpretar o chant The three bears. L1
- Escoitar, dicir a canción e sinalar aos debuxos. L1
- Escoitar a historia. L2
- Escoitar e seguir a historia. L2
- Escoitar, facer mímica e dicir partes clave da historia. L4
- Escoitar e debuxar. L4
- Escoitar e dicir O rap de Annie. L4
- Escoitar e marcar cun tick os osos que dormen en inverno. L6
- Escoitar e repetir a historia. L7
- Escoitar e colocar os adhesivos ilustrados. L8
- Escoitar e numerar. L8

Falar

- Dicir hello aos osos. L1
- Recitar o Bug word rap. L1
- Xogar a What 's my word?. L1
- Dicir e interpretar o chant The three bears. L2
- Xogar a Great! or Horrible! L2
- Cantar e interpretar a canción da historia Goldilocks. L3
- Cantar e levantar as tarxetas. L3
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- Xogar a Memory. L3
- Cantar e representar a canción do conto Goldilocks. L4
- Xogar a Goldilocks says.... L4
- Xogar a Who 's missing?. L5
- Cantar a canción A happy family. L5
- Cantar e interpretar a canción A happy family. L6
- Xogar a Yes! or No! L6
- Xogar a Go to sleep, bears! L6
- Recordar a historia. L7
- Cantar a canción do conto Goldilocks. L7
- Facer un role play. L7
- Xogar ao Bugs team game. L8
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Colin. L8

Ler
- Ler as instrucións dos exercicios de todas as leccións.
- Observar e facer mímica. L1
- Atopar e contar as eirugas. L2
- Facer mímica de Goldilocks. L3
- Unir as palabras cos debuxos. L3
- Unir as palabras cos debuxos. L4
- Identificar membros da familia de Baby bear. L5

- Colocar os adhesivos das fotos no Picture Dictionary páxina 64. Test yourself. L8

Escribir
- Observar e numerar. L2
- Debuxar a boca de Goldilocks. L2
- Debuxar e cantar. L5
- Debuxar a súa familia. L5
- Debuxar os ollos dos osos. L6
- Trazar as palabras relacionadas coa familia antes de colocar os adhesivos. L8

Coñecemento da lingua através do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- This / My... is...

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Daddy / Mummy / Baby bear
- bowl, chair, bed, soup, house
- big, small, tiny
- great, horrible
- Goldilocks, brother, sister, family
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Linguaxe reciclada:
- hello, goodbye, yes, no please, thank you
- Hurray!
- I 'm... / It 's...
- hungry, happy
- Let 's... look / see / count
- Numbers 1-3
- What 's the weather like today?
- sunny, cloudy, windy, snowing, raining, hot, cold

Linguaxe receptiva:
- Everybody listen / look / touch...
- ... go for a walk
- ... go to sleep
- Wake up! / Wait!
- stay, play, runs away
- in winter
- colours
- Parts of the body

 Pronunciación
- O rap de Annie: /h/ Happy hands go clap, clap, clap. Happy hands do Annie ' s

rap!
- Os nenos poñen atención na pronunciación mentres cantan o chant three bears.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como un modo de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
47

PB 
páxinas 
48-49

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Sing The 
three bears song.
Escoitar o conto.

Interese por 
aprender inglés

Pracer por escoitar 
un conto tradicional 
sobre Os tres osos.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 
51

Os alumnos teñen que unir 
números para formar un 
debuxo.

Interese por 
recoñecer os 
números en inglés.

C3 Competencia PB O mundo dos osos: Curiosidade por 
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no 
coñecemento 
e a interacción
co mundo 
físico.

páxina 
53

costumes, tipos de osos, etc descubrir feitos sobre
os osos.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Desexo de utilizar as 
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e 
cidadá.

PB 
páxina 
53

PB 
páxina 
48-49

PB 
páxina 
52

Educación para o medio: a 
importancia de coidar aos 
animais e a natureza en 
xeral.
Educación moral e cívica:
A importancia de mostrar 
respecto por todo o mundo. 
A importancia da familia.

Interese por 
respectar o medio.

Desexo de actuar 
correctamente.
Conciencia do valor 
da familia, e o 
respecto carÁtodos 
os tipos de familia.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxinas 
85-87

PB 
páxina 50

PB 
páxina 52

Facer as tarxetas do bowl, a 
cadeira, e a cama.
Elaborar os personaxes da 
historia.
Debuxar a boca de 
Goldilocks' nuns debuxos.
Os alumnos debuxan a súa 
propia familia.

Gusto polos traballos
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

PB 
páxina 
64

PB 
páxina 
54

Os alumnos completan o 
Picture Dictionary cos 
adhesivos de  6.
Autoavaliar o seu traballo 
mediante a colocación do 
adhesivo de Colin e dicindo 
Well done! cando remataron.

Interese por 
aprender inglés.
Vontade de seguir 
rutinas.
Actitude positiva cara
á propia capacidade 
para participar en 
actividades de clase.
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C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxinas 
48-49

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Representar a historia de Os 
tres osos.

Interese por 
aprender inglés
Actitude positiva cara
á propia capacidade 
para participar en 
actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Pracer por escoitar un conto tradicional en inglés
 Diversión a facer mímica e interpretacións
 Curiosidade e interese por aprender cousas acerca dos osos.
 Conciencia do valor da familia
 Respecto por distintos tipos de familia diferentes á propia
 Pracer por expresar os seus sentimentos en inglés
 Confianza na súa propia capacidade para participar en inglés

EDUCACIÓN LITERARIA

 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos
alumnos (textos narrativos e poéticos).

 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:

Cancións e rimas:
- The three bears song
- O rap de Annie: Happy hands go clap, clap, clap. Happy hands do Annie ' s
rap!
- Bug word rap
- Hello song
- Goodbye song
- A happy family song.

Conto:
- The three bears.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

57



 Ciencias Naturais: Osos que dormen en inverno. L6.
 Plástica: Facer as tarxetas do bowl, a cadeira e a cama L3. facer os personaxes

do conto L7. Debuxar a boca de Goldilocks nuns debuxos. L3. Debuxar a familia do
alumno. L6.

VALORES E ACTITUDES

 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Xogo de Dramatización. L1
 Xogo - Big, small or tiny. L2
 Xogo de cartas - Noughts and crosses. L3
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 6 activity 1. L3
 Ampliación de vocabulario: grandma, grandpa, aunty, uncle, cousin. L3
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven a canción de Goldilocks (Unit 6). L3
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 6 actividades 2 e 3. L4
 Fotos de familia. L5
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 6 activity 6, L5
 Xogo -Yes! or No! L6
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 6 activity 4, L6.
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Bears! (Unit 6). L6
 Dramatización. L7
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 6 activity 5, L7
 Picture Dictionary Quiz. L8
 Actividade opcional do Busy Book: Unit 6 activity 7, L8
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Fun with Colin e This bed is...(Unit 6).

L8
 Realización  dalgunha  actividade  da  sección  Learning  Routines  Resource  Bank.

T.Notes (páxinas 198-199).
 Ideas para máis xogos de picture cards. T.Notes (páxinas 200-201)

AVALIACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación Informal
- Avaliación da unidade por parte do profesor
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- Follas de avaliación da clase
- Folla individual de avaliación de cada neno
- Worksheets de autoavaliación
- Portfolio Worksheets
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Colin. L8

- Colocar os adhesivos das fotos no Picture Dictionary páxina 64. Test yourself.

 Avaliación Formal
- Unit 6 Test
- Term Test
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais moi controladas en situacións comunicativas tales

como cantar a canción The three bears.
 Ler  e  identificar  palabras  sinxelas  previamente  introducidas  de  forma  oral,

relacionadas cos mobles.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a historia e a repiten.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir vocabulario relacionado cos membros da familia e cos mobles antes de
colocar os adhesivos na eiruga ao final da unidade.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan O rap de Annie: Happy hands go clap, clap, clap. Happy hands do Annis
rap!

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary cos adhesivos de  6.

 Mostrar interese e curiosidade para aprender a lingua estranxeira e valorar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
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REVIEW UNITS 5-6
A family picnic

My world, your world: Family and food

OBXECTIVOS

 Identificar os bichos da historia
 Identificar alimentos
 Identificar membros da familia
 Números do 1 ao 10
 Preguntar e dicir qué comidas lles gustan
 Falar sobre distintos tipos de comidas familiares
 Escoitar e comprender a historia
 Asociar debuxos co seu significado
 Seguir instrucións
 Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Recoñecer e escribir palabras clave

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar a canción Bugs World
- Escoitar e seguir a historia

Falar

- Os nenos poden falar sobre a súa comida favorita.

Ler

- Ler as instrucións dos exercicios de todas as leccións.

Escribir

- Escribir os nomes dos membros da familia na folla fotocopiable de Unir e escribir.
- Facer un debuxo da súa comida favorita.
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Coñecemento da lingua através do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Do you like...?
- I like...
- This is...

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- caterpillar, snail, ladybird, bee, ant, butterfly
- ham, cheese, tomatoes, eggs, chicken, lettuce
- apples, oranges, pears, bananas
- mummy, daddy, brother, sister
- Numbers 1-10
- picnic
- sandwichs

Linguaxe reciclada:
- caterpillar, snail, ladybird, bee, ant, butterfly
- ham, cheese, tomatoes, eggs, chicken, lettuce
- apples, oranges, pears, bananas
- mummy, daddy, brother, sister
- Numbers 1-10
- sandwichs, enormous, eat, happy
- Hello
- Delicious!
- I 'm hungry.
- Do you like...? I like...
- Here you are.
- please, thank you
- the UK
- What 's the weather like today?
- sunny, cloudy, windy, snowing, raining, hot, cold

Linguaxe receptiva:
- food
- family
- basket
- together
- It 's time for a picnic.
- This basket is big.
- I can help you!
- Let 's have a picnic.
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 Pronunciación
- Os  nenos  poñen  atención  na  pronunciación  mentres  cantan  a  canción  Bugs

World.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como un modo de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
55

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. The Bugs 
World song.
Escoitar un conto.

Interese por cantar 
cancións en inglés.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
56

Os nenos aprenden cousas 
sobre a familia e a comida en
UK na sección My World, 
your World e poden 
comparalo coa súa propia 
experiencia.

Conciencia do 
mundo que os rodea
e das súas 
diferenzas culturais.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Desexo de utilizar as
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e 
cidadá.

PB 
páxina 
56

PB 
páxina 
55

Educación para a saúde:
A importancia de levar unha 
dieta variada para estar sans.
Educación moral e cívica: a 
importancia da familia

Desexo de seguir 
hábitos saudables 
respecto á 
alimentación.

Conciencia do valor 
da familia, e 
respecto polos 
distintos tipos de 
familias.
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C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxinas 56
TN páxina 
181

Debuxar a súa comida 
favorita.
Facer un picnic 
(fotocopiable).

Pracer por usar a 
imaxinación para realizar
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

PB páxina 
64

Os alumnos repasan o 
Picture Dictionary cos 
adhesivos das unidades
5 and 6.

Desexo de repasar e 
reflexionar sobre a 
propia aprendizaxe

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
56

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por 
si mesmos e participar 
en actividades de 
grupo. Ex. comparar a 
comida inglesa coa 
propia.

Respecto polo resto de 
membros do grupo.
Pracer por participar en 
actividades de grupo.
Desexo de escoitar e 
interactuar con outros.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Pracer por escoitar unha historia sobre un picnic.
 Interese por aprender cousas sobre familias e comida noutros países.
 Confianza na propia capacidade para usar o inglés no contexto.
 Conciencia do mundo que os rodea e das súas diferenzas culturais.
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Actitude positiva  fronte á  propia  capacidade para participar  en actividades  de

clase.
 Gusto por completar as actividades do libro
 Respecto polo resto de membros do grupo
 Pracer por participar en actividades de grupo.
 Desexo de escoitar e interactuar con outros.
 Conciencia da importancia da familia.
 Aprecio polas actitudes cooperativas mostradas na historia.
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EDUCACIÓN LITERARIA
 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:

Cancións e rimas:
- The Bugs World song.
Conto:
- A family picnic

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Plástica:
- Debuxar a súa comida favorita.
- Facer un picnic.

 Ciencias Sociais:
- Diferentes tipos de comida en Reino Unido.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira.
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Familia e comida: Traballar os materiais da sección My world, your world como
parte dun proxecto en evolución.
 Sinalar a bandeira para recordar aos alumnos o que saben de UK. Utilizar un

mapa e preguntar aos nenos se recordan onde está.
 Facer a folla fotocopiable do TN: Unir e escribir, páxina 180
 Facer a folla fotocopiable do TN: Make a picnic, páxina 181
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AVALIACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
- Toda esta unidade de repaso ten como obxectivo avaliar o progreso realizado
polos alumnos nas dúas últimas unidades.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais moi controladas en situacións comunicativas tales

como falar sobre a súa comida favorita.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

o mundo da comida e dos membros da familia.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitar a historia de A family picnic e repítena.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir vocabulario relacionado cos membros da familia e coa comida na folla
fotocopiable de Unir e escribir.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
cantan a canción de Bugs World.

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como por exemplo repasar
o Picture Dictionary cos adhesivos das unidades 5 e 6.

 Mostrar interese e curiosidade para aprender a lingua estranxeira e valorar a
diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
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HALLOWEEN

OBXECTIVOS

 Escoitar e comprender a historia
 Interpretar a historia
 Cantar e interpretar unha canción

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e seguir o chant de Halloween

Falar

- Xogar a Halloween noises

Ler

- Ler as instrucións dos exercicios de todas as leccións.

Escribir

- Contar e escribir os números relacionados con personaxes de Halloween.
- Atopar e colorear os personaxes de Halloween.

Coñecemento da lingua através do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Happy Halloween!

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- witch, ghost, cat, bat, pumpkin

Linguaxe reciclada:
- Hello
- one, two, three
- please, thank you
- happy
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Linguaxe receptiva:
- push
- big
- Can you help me, please?
-
 Pronunciación

- Os  nenos  poñen  atención  na  pronunciación  mentres  cantan  a  canción  Bugs
World.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como un modo de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 57

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. The 
Halloween chant.

Interese por cantar 
cancións en inglés.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 58

Os alumnos teñen que contar
e escribir os números dos 
personaxes de Halloween.

Interese por repasar
os números en 
inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxinas 
57-58

Os nenos aprenden cousas 
sobre celebración británicas 
tales como Halloween e 
poden comparalas coas 
propias.

Conciencia do 
mundo que os rodea
e das súas 
diferenzas culturais.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Desexo de utilizar as
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxinas 
57-58

Educación para o ocio:
A importancia das 
celebración para ser feliz.

Desexo de gozar das
celebración sociais.

67

http://www.bugsworld.mac-english.com/
http://www.bugsworld.mac-english.com/


C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxinas 58
TN páxina 
186

Colorear os personaxes
de Halloween.
Facer a cara dunha 
cabaza (fotocopiable).

Pracer por utilizar a 
imaxinación para realizar
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

BB páxina
44

Os alumnos repasan o 
vocabulario aprendido 
realizando as 
actividades do Busy 
Book.

Desexo de repasar e 
reflexionar sobre a 
propia aprendizaxe

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
58

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por 
si mesmos e participar 
en actividades de 
grupo. Ex. comparar as
festividades británicas 
coas propias.

Respecto polo resto de 
membros do grupo.
Pracer por participar en 
actividades de grupo.
Desexo de escoitar e 
interactuar con outros.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Pracer por celebrar Halloween en inglés
 Desexo de familiarizarse con diferentes personaxes de Halloween en inglés
 Valoración da necesidade de axudarse mutuamente

EDUCACIÓN LITERARIA
 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:

Cancións e rimas:
- The Halloween chant.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Plástica:
- Colorear os personaxes de Halloween.
- Facer a cara dunha cabaza.

 Ciencias Sociais:
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- Coñecer e comprender distintos tipos de celebración británicas.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Facer a folla fotocopiable do TN: Make a pumpkin face, páxina 186
 Os  nenos  cantan  o  chant  de  Halloween  (CD2  track  45)  e  levantan  os  seus
aterradoras caras de cabazas.
 Actividade opcional do Busy Book: Halloween activity, páxina 44

AVALIACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
- Avaliación da unidade por parte do profesor.
- Avaliación das actividades fotocopiables.
- Actividades do Busy Book.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais moi controladas en situacións comunicativas tales

como cantar o Halloween chant.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

os personaxes de Halloween.
 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando

cantan o Halloween chant.
 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como por exemplo repasar

o vocabulario aprendido ata o momento.
 Mostrar  interese  e  curiosidade  cara  ás  celebración  británicas  tales  como

Halloween e recoñecer a diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
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CHRISTMAS

OBXECTIVOS

 Escoitar e comprender a historia
 Interpretar a historia
 Cantar e interpretar unha canción
 Dicir Happy Christmas! nun xogo

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e seguir a historia
- Escoitar, colorear e cantar

Falar

- Xogar a Christmas change!
- Cantar Reggie the Christmas reindeer

Ler

- Ler as instrucións dos exercicios de todas as leccións.

Escribir

- Debuxar o camiño que leva dende Santa ata os nenos.

Coñecemento da lingua através do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Happy Christmas!

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Santa, present, sleigh, reindeer

Linguaxe reciclada:
- Hello
- Where 's... ?
- Here!
- please, thank you
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- red
- Oh, dear
- nose
- happy, sad
- blue, purple, red, brown

Linguaxe receptiva:
- old, new
- antlers

 Pronunciación
- Os nenos poñen atención á pronunciación mentres cantan a canción Reggie the

Christmas reindeer.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como un modo de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 60

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Cantar a 
canción Reggie the Christmas
reindeer

Interese por cantar 
cancións en inglés.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxinas 
59-60

Os nenos aprenden máis 
sobre celebración británicas 
tales como Nadal e 
compárano coa súa propia 
experiencia.

Conciencia do 
mundo que os rodea
e das súas 
diferenzas culturais.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Desexo de utilizar as
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.
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C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxinas 
57-58

Educación para o ocio:
A importancia das 
celebración para ser 
felices.

Desexo de gozar das 
celebración sociais.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina 
60
TN páxina 
192

Colorear o reno de 
Nadal.
Facer a folla 
fotocopiable de Reggie
's antlers.

Pracer por utilizar a 
imaxinación nos seus 
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

BB páxina
45

Os alumnos repasan o 
vocabulario aprendido 
realizando as 
actividades do Busy 
Book.

Desexo de repasar e 
reflexionar sobre a 
propia aprendizaxe

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
59-60

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por 
si mesmos e participar 
en actividades de 
grupo. Ex. comparar as
festividades británicas 
coas propias.

Respecto polo resto de 
membros do grupo.
Pracer por participar en 
actividades de grupo.
Desexo de escoitar e 
interactuar con outros.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Pracer por celebrar do Nadal en inglés.
 Desexo de familiarizarse cos personaxes tradicionais do Nadal

EDUCACIÓN LITERARIA
 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:

Cancións e rimas:
- The Reggie the Christmas reindeer song.
- A Christmas story.
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CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Plástica:
- Colorear o reno de nadal.
- Facer os cornos de Reggie.

 Ciencias Sociais:
- Apreciar os distintos tipos de celebración británicas e comparalas coas propias.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Facer a folla fotocopiable do TN: Make Reggie 's antlers, páxina 192
 Art and craft - Grilanda do nadal  de papel.
 Actividade opcional do Busy Book: Christmas activity, páxina 45

AVALIACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
- Avaliación da unidade por parte do profesor.
- Avaliación das actividades fotocopiables.
- Actividades do Busy Book.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais moi controladas en situacións comunicativas tales

como escoitar e volver contar a historia de Nadal.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

os personaxes do nadal.
 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando

cantan a canción Reggie the Christmas reindeer.
 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como por exemplo repasar

o vocabulario aprendido ata o momento.
 Mostrar interese e curiosidade carÁcelebración tales como Christmas e recoñecer

a diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
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EASTER

OBXECTIVOS

 Cantar e interpretar a canción
 Contar os ovos de Pascua
 Identificar as cores dos ovos de Pascua

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar a canción The Easter bunny rock

Falar

- Xogar a Easter...!
- Cantar e interpretar a canción The Easter bunny rock

Ler

- Ler as instrucións dos exercicios.

Escribir

- Atopar, colorear e contar os ovos de Pascua.

Coñecemento da lingua através do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Happy Easter!

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Easter bunny, Easter egg
- friend

Linguaxe reciclada:
- red, yellow, blue, orange, brown
- I like...
- Numbers 1-10

Linguaxe receptiva:
- How many... ?
- What colour is... ?
- This egg is...
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 Pronunciación
- Os nenos poñen atención na pronunciación  mentres cantan a canción  Easter

bunny rock.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar unha canción.
- Repetir palabras.
- Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe.
- Valorar o traballo en grupo como un modo de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
61

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar o 
The Easter bunny rock

Interese por cantar 
cancións en inglés.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxinas 
61

Os nenos aprenden cousas 
sobre celebración británicas 
tales como Easter e poden 
comparalo coas propias

Conciencia do 
mundo que os rodea
e das súas 
diferenzas culturais.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

Actividades do CD Rom
Páxina web do 
alumno:www.bugsworld.mac-
english.com

Desexo de utilizar as
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxinas 
61

Educación para o ocio:
A importancia das 
celebración para ser feliz.

Desexo de participar
en celebración 
sociais.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

TN 
páxina 
196

Facer unha tarxeta pop-up 
de Pascua (fotocopiable).

Pracer por utilizar a 
imaxinación para 
realizar traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

BB 
páxina 
46

Os alumnos repasan o 
vocabulario realizando as 
actividades do Busy Book.

Desexo de repasar e
reflexionar sobre a 
propia aprendizaxe
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C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 
61

Mostrar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
comparar as festividades 
británicas coas propias.

Respecto polo resto 
de membros do 
grupo.
Pracer por participar 
en actividades de 
grupo.
Desexo de escoitar e
interactuar con 
outros.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Pracer por celebrar ala Semana Santa en inglés
 Diversión ao cantar e interpretar unha canción de Pascua

EDUCACIÓN LITERARIA
 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos

alumnos (textos narrativos e poéticos).
 Introdución ao uso da biblioteca escolar
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar

cancións, contar contos, etc:

Cancións e rimas:
- The Easter bunny rock song

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Plástica:
- Facer unha tarxeta pop-up de Pascua.

 Ciencias Sociais:
- Apreciar  os  diferentes  tipos  de  celebración  británicas,  comparándoas  coas

propias.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros,  a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.
 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira
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 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Realizar a folla fotocopiable do TN: Make a pop-up Easter card, páxina 196
 Cookery: Facer cos nenos sinxelas galletas con forma de coello de Pascua.
 Actividade opcional do Busy Book: Easter activity, páxina 46.

AVALIACIÓN

1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
- Avaliación da unidade por parte do profesor.
- Avaliación das actividades fotocopiables.
- Actividades do Busy Book.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais moi controladas en situacións comunicativas tales

como escoitar o The Easter bunny rock.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

elementos relacionados con la Pascua.
 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando

cantan The Easter bunny rock.
 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como por exemplo repasar

o vocabulario aprendido ata o momento. 
 Mostrar interese e curiosidade carÁcelebración tales como Easter e recoñecer a

diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

 b

 f

 B1.1. Estratexias de 
comprensión:

 Iniciación, mediante xogos e 
adiviñas, á formulación de 
hipóteses sobre o que se vai 
escoitar en función dos 
interlocutores que participan na
interacción e do contexto, en 
situacións de comunicación de 
carácter infantil, moi sinxelas, 
familiares e habituais, e do seu 
interese.

 Identificación do tema de textos
moi sinxelos, adaptados á súa 
idade e aos seus intereses 
(contos, rimas infantís, 
cancións).

 B1.1. Comprender o sentido 
xeral de textos orais propios da 
súa idade (contos breves e moi 
sinxelos, rimas infantís, 
adiviñas moi evidentes) 
emitidos con ritmo discursivo 
lento, con claridade e de viva 
voz ou por medios técnicos que
non distorsionen a percepción 
da mensaxe, con apoio visual 
moi redundante que axude á 
comprensión.

 B1.2. Comprender preguntas e 
informacións relativas á 
información persoal moi básica 
(nome, idade, gustos …), 
sinxelas, así como instrucións e
peticións elementais relativas 
ao comportamento na aula.

 PLEB1.1. Comprende a información 
esencial dun conto, rima ou canción 
moi breves e sinxelos, previamente 
traballados, emitidos lentamente, 
cunha pronuncia ben articulada, e con 
apoios visuais moi redundantes que 
axuden á comprensión.

 CCL

 PLEB1.2.Comprende vocabulario moi 
elemental e sinxelo sobre temas 
familiares acompañados de imaxes 
que os ilustran con claridade.

 CCL

 PLEB1.3. Comprende preguntas moi 
básicas sobre si mesmo/a (nome, 
idade, gustos...) e a información 
igualmente básica sobre outras 
persoas.

 CCL

 CAA
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 Asociación de palabras e 
expresións moi básicas e moi 
sinxelas con elementos 
paraverbais.

 Asociación de palabras e 
frases moi sinxelas a través da 
linguaxe non verbal ou co 
apoio de ilustracións en 
soporte papel ou dixital.

 Seguimento non verbal de 
instrucións moi sinxelas.

 Repetición, memorización e 
observación de modelos, para 
a adquisición de léxico e 
estruturas elementais da lingua
estranxeira.

 B1.2. Patróns sonoros, rítmicos
e de entoación moi básicos: 
iniciación a algúns aspectos 
fonéticos, do ritmo e do ton da 

 B1.3. Facer hipóteses sobre o 
posible sentido dun texto 
apoiándose en elementos 
paraverbais moi evidentes e en 
situacións de comunicación moi
familiares.

 B1.4. Discriminar patróns 
sonoros, rítmicos e de 
entoación básicos.

 PLEB1.4. Sigue instrucións e 
comprende peticións relativas á vida 
escolar máis básica (abrir/pechar o 
libro, sentar, dar un lapis…).

 CCL

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS
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 b

 c

 i

 B2.1. Estratexias de produción:

 Planificación:

 Concibir a mensaxe con 
claridade e practicalo varias 
veces.

 Execución:

 Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos.

 Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos 
paralingüísticos.

 Usar a linguaxe non-verbal que
corresponda á situación 

 B2.1. Falar de si mesmo/a e de 
persoas da súa contorna 
inmediata, de lugares e 
obxectos achegando 
información moi fundamental: 
idade, nome, gustos, usando 
expresións e frases moi 
sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas 
ou enlazadas con conectores 
básicos.

 B2.2. Participar de maneira 
simple e comprensible en 
conversas que requiran un 
intercambio directo de 
información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre 

 PLEB2.1. Fai presentacións moi 
breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre temas 
moi próximos a si mesmo/a (dicir o seu
nome, idade, a súa cor favorita, 
presentar á súa familia, indicar os seus
gustos) cunha pronuncia e entoación 
comprensibles.

 CCL

 PLEB2.2. Pregunta e responde para 
dar/obter información en conversas 
moi sinxelas e elementais (nome, 
idade, cor favoritas ou gustos).

 CCL

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de 
escoita atenta.

 CCL

 CSC
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comunicativa (xestos, 
expresións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal).

 Participar activamente en 
rutinas de clase, 
representacións, cancións, 
dramatización etc, empregando
respostas verbais e non 
verbais (movemento, accións, 
debuxos, modelado ou 
mímica).

 Repetir e reproducir en grupo 
textos orais sinxelos seguindo 

temas moi familiares, aínda que
en ocasións a pronuncia non 
sexa moi clara e poida provocar
malos entendidos.

 B2.3. Producir patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos.

 PLEB2.4. Reproduce 
comprensiblemente textos orais moi 
sinxelos e breves (p.e. cancións, 
rimas) aprendidos a través de xogos.

 CCL

 CSC
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

 b

 f

 B3.1. Estratexias de 
comprensión:

 Actualización moi guiada dos 
coñecementos previos sobre o 
tipo de texto que se vai ler (por 
ex. como acostuman ser os e 
as personaxes dos contos, 
como remata a historia, onde 
sucede a trama…).

 Identificación da idea global de 
textos moi sinxelos, elementais
e moi familiares (contos, 
cancións ou rimas…), e 
encadrados por imaxes 

 B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral e 
as ideas principais en textos 
moi breves, sinxelos e moi 
elementais, e nos que o tema 
tratado e o tipo de texto 
resulten moi familiares, e 
conteñan apoio visual moi 
redundante en soporte papel ou
dixital.

 B3.2. Utilizar as estratexias 
básicas de hipótese para a 
comprensión do sentido xeral e 

 PLEB3.1. Comprende palabras e 
frases moi sinxelas escritas, 
relacionadas cos temas traballados.

 CCL

 PLEB3.2. Comprende a idea principal 
dunha historia moi elemental 
acompañada de apoio visual e 
identifica os e as personaxes 
principais.

 CCL

 PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema 
dun texto elemental a partir do titulo do
mesmo e das imaxes que o ilustran.

 CCL

 CAA
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redundantes e títulos moi 
evidentes do contido textual. 

 Identificación de palabras clave
moi evidentes, concretas, 
sinxelas e familiares 
relacionadas cos e coas 
personaxes a través da 
linguaxe non verbal ou co 
apoio de ilustracións.

 B3.2. Patróns gráficos, 
convencións ortográficas e de 
puntuación moi elementais: 

 Iniciación ao proceso de 
asociación global de grafía, 
pronunciación e significado a 

a identificación da información 
esencial do texto.

 B3.3. Discriminar patróns 
gráficos e recoñecer os 
significados e intencións 
comunicativas elementais 
relacionados coas convencións 
ortográficas máis básicas que 
expresan pausas e 
exclamacións.

 B3.4. Ler en voz alta textos moi
breves, moi elementais e 
previamente traballados 
oralmente, amosando unha 
entoación e pronuncia 
adecuadas.

 PLEB3.4. Le en voz alta textos moi 
breves, moi elementais e previamente 
traballados de forma oral, con 
entoación e pronuncia comprensibles 
e, se cumprise, rectificando 
espontaneamente

 CCL

 CAA

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

 b

 f

 B4.1. Estratexias de produción:

 Planificación:

 B4.1. Escribir textos moi curtos 
e sinxelos, seguindo modelos, 
compostos de frases simples 

 PLEB4.1. Escribe palabras 
relacionadas coa súa imaxe e a súa 
vida cotiá.

 CCL
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 Seleccionar o tipo de texto que 
se vai producir: conto, notas, 
diálogo teatral.

 Execución:

 Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos.

 Compensar as carencias 
léxicas mediante o uso do 
dicionario visual do alumnado e
programas informáticos.

 Seleccionar e empregar o 
léxico adecuado ao tema.

 Iniciarse no emprego de 
programas informáticos para 
reproducir mensaxes escritas 
moi sinxelos.

 B4.2. Patróns gráficos, 
convencións ortográficas e de 
puntuación moi elementais:

 Uso dos signos de puntuación 
máis básicos.

 Iniciación ao proceso de 
asociación global de grafía, 
pronunciación e significado a 
partir de modelos escritos que 
representan expresións orais 
coñecidas.

illadas, utilizando con razoable 
corrección as convencións 
ortográficas máis elementais e 
os principais signos de 
puntuación, para falar de si 
mesmo/a, da súa contorna 
máis inmediata e de aspectos 
da súa vida cotiá, en situacións 
familiares e predicibles.

 B4.2. Utilizar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a
produción de textos escritos 
moi sinxelos e elementais.

 B4.3. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
básicas para escribir con 
razoable corrección palabras e 
frases curtas que utiliza 
normalmente ao falar, pero non
necesariamente cunha 
ortografía totalmente 
normalizada.

 PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos 
ou narracións moi sinxelas e breves 
seguindo un modelo dado e 
respectando a estrutura gramatical 
máis sinxela.

 CCL

 PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 
lexibles, organizadas con coherencia 
na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura.

 CCL

 PLEB4.4. Revisa o texto antes de 
facer a súa versión definitiva, 
elaborando borradores nos que se 
observa a reparación da ortografía e 
doutros aspectos relacionados coa 
secuencia adecuada das frases e 
mesmo a pertinencia das ilustracións, 
se é o caso.

 CCL

 CAA
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL

 b

 f

 B5.1. Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos: 

 Interese e curiosidade por 
aprender unha lingua 
estranxeira.

 Recoñecemento e uso das 
fórmulas básicas da relación 
social e cortesía.

 Interese polo traballo individual,
en parellas ou grupos.

 B5.2. Funcións comunicativas:

 Establecemento de relacións 
sociais: saudar, despedirse, 
agradecer, dirixirse aos 
demais. 

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre 
aspectos persoais (nome, 
idade e gustos).

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre 
obxectos próximos á contorna 
escolar, os días da semana e o
tempo atmosférico).

 Formulación de preguntas e 
respostas sobre obxectos e 

 B5.1. o seu uso comunicativo.

 B5.2. Iniciar e rematar as 
interaccións adecuadamente.

 B5.3. Obter e dar información 
básica persoal, sobre a súa 
contorna máis inmediata e na 
situación de comunicación 
propia da aula.

 B5.4. Expresar nocións moi 
básicas e elementais relativas a
tamaño, cantidade, posesión, 
número calidades físicas, forma
e cor.

 B5.5. Expresar e identificar 
estados de ánimo básicos 

 B5.6. Comprender e expresar o
permiso, o acordo.

 B5.7. Utilizar adecuadamente 
as estruturas morfosintácticas 
máis básicas e frecuentes para 
realizar as funcións 
comunicativas propias do seu 
nivel. 

 B5.8. Recoñecer estruturas 
sintácticas básicas e os seus 
significados asociados.

 PLEB5.1. Identifica aspectos básicos 
da vida cotiá dos países onde se fala a
lingua estranxeira (horarios, comidas, 
festas …) e compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de apertura 
cara ao diferente. 

 CSC

 PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas 
básicas de relación social.

 CCL

 CSC

 PLEB5.3. Participa voluntariamente 
nas actividades de aula e amosa 
curiosidade pola lingua e por coñecer 
aspectos socioculturais dos países 
onde se fala.

 CCL

 CSIEE

 PLEB5.4. Diferenza saúdos de 
despedidas e o uso fórmulas de 
cortesía (Please, thank you, excuse 
me).

 CCL

 CSC

 PLEB5.5. Pregunta e responde de 
xeito comprensible sobre aspectos 
persoais moi básicos nome, idade e 
gustos) e da súa contorna (obxectos, 
espazos e seres vivos).

 CCL
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espazos próximos á contorna 
escolar.

 Expresión moi elemental da 
posesión.

 Expresión do gusto e a 
preferencia (favoritos).

 Expresión de cantidade.

 Expresión de estado de ánimo.

 Expresión de habilidade e 
capacidade para realizar unha 
acción.

 B5.3. Estruturas sintáctico-
discursivas:

 Preguntas e respostas sobre 
aspectos persoais como nome,
idade, cor favorita ou estado 
(What’s your name?, My name 
is/ I’m, How old are you?, What
´s your favourite colour? My 
favourite colour is, Are you 
happy/sad?, Yes, I am/No, I´m 
not).

 B5.9. Utilizar estruturas 
sintácticas básicas (p. ex. 
enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores 
elementais como e, ou).

 B5.10. Mostrar un control 
limitado dun conxunto de 
estruturas gramaticais sinxelas 
e de modelos de oracións e 
frases dentro dun repertorio 
memorizado.

 B5.11. Comprender e utilizar o 
léxico propio do nivel en 
contextos comunicativos 
sinxelos.

 B5.12. Recoñecer e utilizar un 
repertorio limitado e moi 
elemental de léxico de alta 
frecuencia relativo a situacións 
cotiás e temas habituais, moi 
familiares e concretos 
relacionados coas súas 
experiencias, necesidades e 
intereses.

 PLEB5.6. Expresa e identifica estados 
de ánimo básicos (happy, sad…)

 CCL

 PLEB5.7. Expresa e identifica o 
permiso e a prohibición (you cant/can
´t) o acordo (That’s right).

 CCL

 PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os
elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos.

 CCL

 PLEB5.9. Diferenza preguntas e 
respostas moi simples.

 CCL

 PLEB5.10. Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e moi sinxelas 
para, por exemplo, desenvolverse nas 
interaccións de aula.

 CCL

 PLEB5.11. Participa activamente en 
xogos de letras, elaboración de 
glosarios ilustrados etc.

 CCL

 CSC
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 Preguntas e respostas sobre 
os días da semana e o tempo 
atmosférico (What day is it 
today?, It´s, What´s the 
weather like today?, It´s).

 Preguntas e respostas sobre 
obxectos próximos á contorna 

 PLEB5.12. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas 
interaccións de aula, ler textos infantís 
moi sinxelos e escribir con léxico 
traballado previamente.

 CCL

 CSC
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