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Introduction

OBXECTIVOS

 Identificar a Lucy, a xoaniña, e aos bichos (C1, C3, C5)
 Identificar xoguetes (C1, C3, C7)
 Identificar animais (C1, C3, C7)
 Identificar comida (C1, C3, C7)
 Identificar membros da familia (C1, C5, C7)
 Asociar debuxos co seu significado (C1, C6, C7)
 Cantar a canción de Bugs World (C1, C6, C7)
 Introdución no mundo dos bichos mediante o debuxo dun autorretrato (C6,  C7,
C8)

CONTIDOS

Bloque 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS (Escoitar)
-      Escoitar e responder: Dar instrucións de xeito rítmico, realizando as accións ao
mesmo tempo.

- Escoitar a canción Days of the week.
- Escoitar a canción de Bugs World.

Bloque 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS (Falar)

- Saudar á clase e dicir o Hello rap xuntos
- Dicir ola a Lucy a xoaniña e aos bichos
- Dicir o seu nome e escoitar a canción What 's your name?
- Recitar o Tidy up rap

Bloque 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (Ler)
- Ler as instrucións para facer os exercicios.
- Buscar e atopar os obxectos no salón de Lucy

Bloque 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (Escribir)

- Escribir os nomes nos libros.
- Rodear e contar as laranxas.
- Debuxar e escribir os nomes dos nenos.
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Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- How are you? I 'm fine.
- What 's your name? I 'm (Lucy)
- Who 's this? She 's...
- Here 's...

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Hello, goodbye
- Please, thank you
- Scooter, robot, doll
- Zebra, giraffe, lion
- Jump, run, swim, fly, stop
- Mummy, daddy, sister, brother
- Apple, pear, banana, orange
- Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
- Ladybird, caterpillar, ant,
- snail, bee, butterfly
- Living room, animal, eat, toys
- Números 1-7

Linguaxe reciclada:
(Para aqueles nenos que xa comezaron a aprender inglés, parte do vocabulario
anterior pode ser reciclado.)

Linguaxe receptiva:

- Welcome back!
- What are these?
- What day is it today?
- Here come the bugs
- Look, listen, find, finish, tidy up
- Nice to meet you.

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

World

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

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 2

Todas a actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: ex. -Days of 
the week song

Mostrar interese por 
aprender inglés.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 2

Números 1-7 Mostrar interese por 
aprender os números
en inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 2

Animais, comida, membros 
da familia

Mostrar curiosidade 
por aprender a dicir 
nomes de comida, 
membros da familia 
e animais en inglés.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

Gozar usando 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 respectar 
os membros da familia
Educación para a saúde: A 
importancia da comida para a
saúde.

Aprender a seguir 
rutinas
Gozar aprendendo a 
importancia da 
familia.

Ter vontade para 
seguir hábitos 
saudables

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxina 2

Debuxar un autorretrato Divertirse realizando 
un debuxo de si 
mesmos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Os alumnos poden realizar as
actividades do CD-Rom e da 
páxina web por si mesmos 
como medio de aprender a 
aprender.

Aprender a seguir 
rutinas.
Mostrar unha 
actitude positiva cara
á propia capacidade 
de participar
nas actividades de 
clase
Vontade para seguir 
instrucións simples
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C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 2

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

Mostrar interese e 
curiosidade por 
aprender a lingua 
estranxeira mediante
a realización das 
actividades do CD 
Rom, por exemplo, e
recoñecer a 
diversidade 
lingüística como un 
elemento 
enriquecedor.

 
Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Mostrar interese por aprender inglés
 Mostrar vontade de seguir rutinas
 Gozar saudando e despedíndose da xente
 Mostrar  unha  actitude  positiva  cara  á  propia  capacidade  de  participar  nas

actividades de clase
 Vontade para seguir instrucións simples

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.:
Ex.:  Cancións:

- Days of the week song
- Bugs World song
- Hello rap
- What 's your name song
- Tidy up rap

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Coñecemento do Medio: animais, comida, membros da familia, etc.
 Matemáticas: Números 1-7.
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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
 Engadir  os días da semana ao póster do tempo. Os nenos fan quendas para

pegar a tarxeta do día correcto e o debuxo do tempo no póster.
 Realizar a rutina de What 's the weather like today?
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 232-233)
 Ideas extra para xogos de tarxetas ilustradas. T.Notes (páxinas 234-236)

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor

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

como identificar xoguetes, animais, comida e membros da familia. (C1, C2, C3,
C5, C8)

 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. (C1, C5, C6, C8)

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir os seus nomes no Pupil ' s book. (C1, C7, C8)

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
cantan o Hello rap.  (C1, C5, C6, C8)

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
acompañar a comunicación con xestos cando cantan o Tidy up rap. (C1, C7, C8)

 Mostrar  interese  e  curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  mediante  a
realización das actividades do CD Rom, por exemplo, e recoñecer a diversidade
lingüística como un elemento enriquecedor. (C1, C4, C5, C8).

6



UNIT 1
Lucy 's new pencil case

OBXECTIVOS

 Saudar e despedirse (C1, C5)
 Identificar a Lucy, a xoaniña, e aos bichos (C1, C3, C5)
 Identificar obxectos da clase (C1, C3, C7)
 Escoitar e comprender o conto (C1, C6, C7)
 Volver contar o conto (C1, C6, C7)
 Cantar e interpretar cancións e chants (C1, C6, C7)
 Dicir o que levan nos seus estoxos (C1, C7)
 Preguntar e responder a peticións para coller cousas prestadas (C1, C5)
 Seguir instrucións (C5, C7)
 Contar os parrulos dos bichos para identificar insectos (C2, C3)
 Seguir un minilibro do conto (C6, C8)
 Ler e escribir palabras clave (C1, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar o chant I ‘ve got a pencil. L1
- Escoitar o conto. L2
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Escoitar e seguir o conto. L2
- Escoitar, facer mímica e dicir as partes clave do conto. L4
- Escoitar e comprobar. L4
- Escoitar e dicir o Annie ' s rap. L4
- Escoitar a canción do cempés. L5
- Escoitar e repetir o conto. L7
- Escoitar e colocar os adhesivos ilustrados. L8

Falar

- Saudar os bichos. L1
- Xogar a Find the pencil!. L1
- Recitar o Bug word rap. L1
- Recitar o chant e sinalar aos debuxos. L1
- Xogar a What 's my word?. L1
- Dicir e interpretar o chant I ‘ve got a pencil. L2
- Xogar a What 's missing from Lucy 's pencil case?. L2
- Xogar a un xogo de adiviñar. L2
- Xogar a un xogo de prestar cousas. L3
- Cantar a canción do conto Can I borrow your rubber, please?. L3
- Cantar e levantar as tarxetas dos obxectos da clase. L3
- Xogar coas tarxetas dos obxectos da clase. L3
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- Cantar e interpretar a canción do conto Can I borrow your rubber, please?. L4
- Pedir cousas prestadas aos seus amigos. L4
- Xogar a Word and picture memory. L4
- Xogar a Guess how many. L5
- Cantar a canción do cempés. L5
- Ler, relacionar e colorear os números. L5
- Cantar e interpretar The centipede's song. L6
- Xogar a Legs and wings. L6
- Recordar o conto. L7
- Cantar a canción do conto Can I borrow your rubber, please?. L7
- Xogar ao Bugs team game. L8
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Lucy. L8

Ler
- Ler, relacionar e colorear. L2
- Confeccionar as tarxetas de obxectos da clase. L3
- Relacionar palabras e debuxos. L3
- Confeccionar o minilibro e seguir o conto. L7
- Ler e escribir os números. L8

- Colocar os adhesivos fotográficos no Picture Dictionary páxina 62. Test yourself.
L8

Escribir

- Debuxar tres obxectos do seu estoxo. L2
- Relacionar e escribir o que os bichos collen prestado a Lucy. L4
- Xogar a Numbers in the air. L5
- Debuxar nove parrulos e escribir os números. L5
- Observar, escribir e rodear os insectos. L6
- Debuxar e colorear o seu bicho favorito. L6
- Colorear os debuxos do minilibro. L7
- Escribir as palabras. L8

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Can I borrow your (rubber)?
- Here you are.
- , No sorry. / Yes, of course.
- Here 's your (pencil)!
- I ‘ve got a (pencil case)!

8



 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
Pencil case, pencil, crayons, rubber, scissors, glue, pencil sharpener
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Swim, jump, dance, run, stand, fly, stop, walk
Fantastic, brilliant

Linguaxe reciclada:
Ladybird, bee, snail, butterfly, caterpillar, ant
Hello / goodbye
How are you? I 'm fine.
Please / thank you
Here you are. / Come on.
Great. / Very good!
Números 1-10
I can...

Linguaxe receptiva:
It 's time for school.
Teacher, new
What 's your name?
Friends, bug, legs, wings, insect
Centipede, spider, worm
How many?

 Pronunciación
Annie 's rap: /p/Purple pencils in my pencil case!

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

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxinas 
4-5

Todas a actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: ex. Cantar a 
canción "Can I borrow your 
rubber, please "?

Mostrar interese por 
aprender inglés

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 8

Contar dun a dez Mostrar interese por 
aprender os 
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números en inglés.
C3 Competencia 

no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 9

Insectos e outros bichos Mostrar curiosidade 
por aprender cousas 
sobre os insectos.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

Gozar usando as 
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 9

PB 
páxinas 
4-5

Educación ambiental:
A importancia de respectar o 
medio incluíndo insectos e 
animais.
Educación moral e cívica: A 
importancia de prestar 
obxectos escolares e de 
coidar os materiais da clase.

Mostrar curiosidade 
por aprender sobre 
os animais e 
respectalos.

Aprender a coidar os
obxectos da clase

Mostrar vontade de 
seguir rutinas

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
65
PB 
páxinas 
67-68
PB páxina
9

Confeccionar as tarxetas dos 
obxectos da clase.
Confeccionar o minilibro
Debuxar o seu bicho favorito.

Gozar realizando 
traballos artísticos.

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 propio 
traballo colocando o adhesivo
de Lucy e dicindo Well done! 
cando remataron.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar vontade de 
seguir rutinas
Mostrar unha 
actitude positiva 
cara á propia 
capacidade de 
participar
nas actividades de 
clase.
Gozar coa historia 
dun xogo familiar
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C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 6

Iniciativa para realizar as 
rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. Interpretar o 
chant I ‘ve got a pencil

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha 
actitude positiva 
cara á propia 
capacidade de 
participar
nas actividades de 
clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Gozar saudando e despedíndose da xente (C1, C5, C6)
 Mostrar interese por aprender inglés (C1, C7, C8)
 Responder a palabras que indican accións, ex. walk, jump (C1, C8)
 Mostrar vontade de seguir rutinas (C5, C7)
 Gozar cun conto relacionado co colexio en inglés (C6)
 Gozar participando nas actividades de clase (C5, C7, C8)
 Curiosidade por aprender cousas sobre insectos e outros bichos en inglés (C3, C8)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)

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:
- Bug word rap
- I ‘ve got a pencil song
- Can I borrow your rubber, please? song
- The centipede's song
Conto:
- Can I borrow your pencil, please?

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Naturais: Insectos e outros bichos
 Plástica:  Confeccionar  as  tarxetas  de  obxectos  da  clase.  Confeccionar  o

minilibro.
 Matemáticas: Contar parrulos de 1 a 10.

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.
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 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 object, L1.
 Chant. L2.
 Xogo de cartas - Arrange the objects. L3
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 1 actividade 1 do Busy Book de Bugs

World 2. L3
 Ampliación de vocabulario: paper, bin, ruler, notebook, pen, school bag. L3
 Xogo de cartas - Snap! L4
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 1 actividade 2 do Busy Book de Bugs

World 2. L4
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Can I borrow your crayons, please?.
L4
 Xogo musical. L5
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 1 actividade 3 do Busy Book de Bugs

World 2. L5
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven The centipede's song. L5
 Plástica - Bug mural: L6
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 1 actividades 4 e 6 do Busy Book de

Bugs World 2. L6
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven How many? L6
 Portada do minilibro: L7
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 1 actividade 5 do Busy Book de Bugs

World 2. L7
 Picture Dictionary: L8
 Actividade opcional do Busy Book
 Unidade 1 actividades 7 e 8 do Busy Book de Bugs World 2. L8
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Fun with Lucy. L8
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 232-233).
 Ideas extra para xogos de tarxetas ilustradas. T.Notes (páxinas 234-236)
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Class assessment sheets
- Individual child assessment sheet
- Self-evaluation Worksheets
- Portfolio Worksheets
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Lucy.
- Colocar os adhesivos fotográficos no Picture Dictionary. Test yourself.

 Formal evaluation
- Unit 1 Test
- Term Test
- End-of-year Test
- End-of-cycle Test

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

como pedir prestados obxectos escolares. (C1, C2, C3, C5, C8)
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

os obxectos escolares. (C1, C3, C8)
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan o conto e o repiten. (C1, C5, C6, C8)

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir  os  nomes  de  obxectos  escolares  antes  de  colocar  os  adhesivos  na
xoaniña ao final da unidade. (C1, C3, C7, C8)

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan o Annie ' s rap: Purple pencils in my pencil case! (C1, C5, C6, C8)

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary cos adhesivos de  1. (C1, C7, C8)

 Mostrar  interese  e  curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  mediante  a
realización das actividades do CD Rom, por exemplo, e recoñecer a diversidade
lingüística como un elemento enriquecedor. (C1, C4, C5, C8).
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UNIT 2
Let 's play, Tanya!

OBXECTIVOS

 Identificar actividades de tempo libre (C1, C6, C8)
 Dicir o que queren facer (C1, C8)
 Escoitar e comprender o conto (C1, C6, C7)
 Volver contar o conto (C1, C6, C7)
 Cantar e interpretar cancións e chants (C1, C6, C7)
 Identificar cores (C1, C6)
 Facer e responder a suxestións (C1, C6, C8)
 Seguir instrucións (C5, C7)
 Ler e escribir palabras clave (C1, C7, C8)
 Identificar actividades relacionadas co exercicio (C5, C8)
 Representar un role play (C1, C6, C8)
 Identificar actividades a partir de sons (C3, C6, C8)
 Responder a instrucións (C1, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e facer mímica. L1
- Escoitar a canción I want to play football. L1
- Escoitar o conto. L2
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Escoitar e seguir o conto. L2
- Escoitar, facer mímica e dicir as partes clave do conto. L4
- Escoitar e dicir o Annie ' s rap. L4
- Escoitar e colorear. Cantar The computer colour song. L5
- Escoitar e numerar as fotos. L6
- Escoitar e repetir o conto. L7
- Escoitar e colocar os adhesivos ilustrados. L8

Falar
- Recitar o Bug word rap. L1
- Xogar a un xogo de dramatización. L1
- Cantar a canción e sinalar os debuxos. L1
- Xogar a What 's my word?. L1
- Cantar e interpretar a canción I want to play football. L2
- Xogar a un xogo de adiviñar. L2
- Xogar a Great idea! / Not now!. L3
- Cantar a canción do conto Let 's sing and dance. L3
- Cantar a canción do conto e levantar as tarxetas de actividades de tempo libre.

L3
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- Xogar coas tarxetas de actividades de tempo libre. L3
- Cantar e interpretar a canción do conto Let 's sing and dance. L4
- Xogar a Let ' s...!. L4
- Xogar a Touch pink... now!. L5
- Xogar a Computer colours. L5
- Cantar The computer colour song. L5
- Cantar e interpretar The computer colour song. L6
- Xogar a Lucy says.... L6
- Xogar a Is it good exercise?. L6
- Recordar o conto. L7
- Cantar a canción do conto Let 's sing and dance. L7
- Realizar un role play. L7
- Xogar ao Bugs team game. L8
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Lucy. L8

Ler
- Atopar e contar as xoaniñas. L2
- Ler, relacionar e colorear. L2
- Confeccionar as tarxetas de actividades de tempo libre. L3
- Relacionar palabras e debuxos. L3
- Xogar a Word and picture memory. L4
- Ler e colorear. L5
- Confeccionar os personaxes do conto. L7
- Ler e colorear os ordenadores. L8
- Colocar os adhesivos fotográficos no Picture Dictionary. Test yourself. L8

Escribir

- Debuxar o que quere facer. Atopar unha parella. L2
- Atopar e escribir. Escoitar e comprobar. L4
- Rodear as actividades que supoñen un bo exercicio. L6
- Escribir as palabras. L8

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I want to... / Me too!
- Yes, great idea! / No, not now!
- Come on everyone!
- Open the / Close the window / door / book / your eyes
- Click on.... Press enter.
- This is fantastic!
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Play football  / cards / a board game / a computer game, watch TV, listen to

music
- Pink, black, white
- Screen, mouse
- Exercise

Linguaxe reciclada:
- Let 's...
- Hello, goodbye
- Yes, non
- Please, thank you
- Red, yellow, blue, green, orange, purple, brown
- Play, sing, dance, run, walk, swim
- Ride a bike
- It 's fun
- Days of the week
- Números 1-5

Linguaxe receptiva:
- Later... / So...
- Your score is ten.
- Game over. Exit now.
- It 's time to go home!
- Alright. / Just for a
- minute.
- What colour is it?

 Pronunciación
- Annie 's rap: /v/ e /b/A very big bee on TV. A very big bee looking at me!

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

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 11

Todas a actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: ex. -I want to 
play football
song.

Mostrar interese por 
aprender inglés

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxinas 
11-18

Identificar actividades de 
tempo libre e deportes

Mostrar interese por 
aprender cousas 
sobre as actividades 
de tempo libre.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

Gozar usando as 
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 17

Educación para a saúde: A 
importancia de practicar 
exercicio, como por exemplo 
nadar ou xogar ao fútbol, 
para estar sans.
Educación para o ocio: A 
importancia de gozar das 
actividades de tempo libre.

Ter vontade para 
seguir hábitos 
saudables

Gozar coas 
actividades de 
tempo libre

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
69
páxina 16
páxina 14

páxina 71

Confeccionar as tarxetas de 
actividades de tempo libre.
Colorear un ordenador.
Debuxar o que lles gusta 
facer
Confeccionar os personaxes 
do conto.

Gozar realizando 
traballos artísticos.

17

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


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 
propio traballo 
colocando o adhesivo 
de Lucy e dicindo Well 
done! cando 
remataron.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar vontade de 
seguir rutinas
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de participar
nas actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
11

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

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de participar
nas actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Empatía cos personaxes do conto (C5, C6)
 Desexo de falar sobre actividades de tempo libre en inglés (C1, C6, C7)
 Confianza para expresar a opinión persoal (C1, C5, C6)
 Respecto polas opinións dos demais (C5, C6)
 Interese por identificar actividades que supoñen un bo exercicio en inglés (C5,

C6, C8)
 Interese polos ordenadores e a tecnoloxía (C4)
 Mostrar vontade para repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)

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 want to play football
- Annie 's rap
- The computer colour song
- Let 's sing and dance

Conto:
- I want to play football

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Educación Física: Exercicio
 Plástica: Elaborar as tarxetas de actividades de tempo libre. Debuxar o que lles

gusta facer. Colorear un ordenador. Confeccionar os personaxes do conto.
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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
 Xogo - Statues. L1
 Canción: Os nenos cantan de novo a canción I want to play football. L2
 Xogo de cartas - Atopar unha parella. L3
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 2 actividade 1 do Busy Book de Bugs

World 2. L3
 Ampliación  de  vocabulario:  watch  a  DVD,  play  tennis,  play  basketball,  play

dominoes, read a book, paint a picture. L3
 Chant: Let 's watch TV! L4
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 2 actividade 2 do Busy Book de Bugs

World 2. L4
 Actividade opcional do DVD. Os nenos ven Let 's play football (Unit 2). L4
 Xogo musical. L5
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 2 actividade 3 do Busy Book de Bugs

World 2. L5
 Actividade opcional do DVD. Os nenos ven  The computer colour song e  What

colour is it? (Unit 2). L5
 Plástica - Poster colaxe. L6
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 2 actividades 4 e 6 do Busy Book de

Bugs World 2. L6
 Dramatización: L7
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 2 actividade 5 do Busy Book de Bugs

World 2. L7
 Picture Dictionary. L8
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 2 actividades 7 e 8 do Busy Book de

Bugs World 2. L8
 Actividade opcional do DVD. Os nenos ven Fun with Lucy (Unit 2). L8
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 232-233).
 Ideas extra para xogos de tarxetas ilustradas. T.Notes (páxinas 234-236)

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
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- Class assessment sheets
- Individual child assessment sheet
- Self-evaluation Worksheets
- Portfolio Worksheets
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Lucy. L8
- Colocar os adhesivos fotográficos no Picture Dictionary. Test yourself. L8

 Formal evaluation
- Unit 2 Test
- Term Test
- End-of-year Test
- End-of-cycle Test

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

como cantar a canción I want to play football. (C1, C5, C6, C8)
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

actividades de tempo libre. (C1, C3, C8)
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan o conto. (C1, C5, C6, C8)

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir os nomes de actividades de tempo libre antes de colocar os adhesivos na
xoaniña ao final da unidade. (C1, C3, C7, C8)

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan o Annie ' s rap: A very big bee looking at me! (C1, C5, C6, C8)

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary cos adhesivos de  2. (C1, C7, C8)

 Mostrar  interese  e  curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  mediante  a
realización das actividades do CD Rom, por exemplo, e recoñecer a diversidade
lingüística como un elemento enriquecedor. (C1, C4, C5, C8).
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REVIEW UNITS 1-2
Rainy day

My world, your world: Rainy day games

OBXECTIVOS

 Identificar a Lucy, a xoaniña, e aos bichos (C1, C3, C5)
 Identificar obxectos da clase (C1, C3, C7)
 Identificar actividades de tempo libre (C1, C6, C8)
 Preguntar e responder a peticións para coller cousas prestadas (C1, C5)
 Facer e responder a suxestións (C1, C6, C8)
 Escoitar e comprender o conto (C1, C6, C7)
 Aprender acerca dos días chuviosos en UK (C5, C6)
 Asociar debuxos co seu significado (C1, C6, C7)
 Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)
 Ler e escribir palabras clave (C1, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e seguir o conto.
- Escoitar e sinalar. Falar.

Falar
- Cantar a canción de Bugs World.
- Confeccionar e xogar ao dominó.

Ler
- Repaso das flashcards.
- Comprobar a comprensión do conto.
- Atopar as cartas.

Escribir
- Observar e escribir.
- Debuxar o seu xogo favorito.

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Can I borrow your... ?
- Let 's play...
- I want to...
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- Not now.

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Pencil case, pencil, crayons, rubber, pencil sharpener, scissors, glue

- Play football  / cards / a board game / a computer game, watch TV, listen to
music

- Fantastic

Linguaxe reciclada:
- Pencil case, pencil,
- crayons, rubber, pencil sharpener, scissors, glue

- Play football  / cards / a board game / a computer game, watch TV, listen to
music

- Caterpillar, snail, bee, ladybird, butterfly, ant
- Welcome back!
- Where 's... ?
- I don ' t know
- , Non thank you.
- It 's raining.
- Days of the week

Linguaxe receptiva:
- Rainy day games
- Ludo
- Snakes and Ladders
- Dominoes
- Play cards

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

World.

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

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
19

Todas a actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: ex. The Bugs 
World song.

Mostrar interese por 
cantar cancións en 
inglés.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
20

Os nenos falan sobre o tipo 
de xogos para días chuviosos
en UK e compáranos coa súa 
propia experiencia na sección
My World, your World.

Ser conscientes 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

Gozar usando 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 dos 
xogos e a diversión.
Educación para a paz: A 
importancia de respectar 
outras culturas, tales como 
os xogos ingleses.

Ser capaz de gozar 
mediante a 
realización de xogos.

Mostrar respecto 
cara a feitos 
culturais doutros 
países.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxinas 
20
TN 
páxina 93

Debuxar o seu xogo favorito.
Confeccionar o dominó 
(fotocopiable).

Gozar realizando 
traballos artísticos

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

PB 
páxina 
62

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

Mostrar vontade 
para repasar e 
reflexionar sobre a 
propia aprendizaxe
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C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

TN páxina
93

Iniciativa para realizar 
as rutinas por si 
mesmos e participar en
actividades de grupo. 
Ex. Xogar ao dominó.

Mostrar respecto polo 
resto do grupo.
Gozar participando en 
grupos
Ser capaz de escoitar e 
interactuar cos demais

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Mostrar interese por aprender inglés (C7, C8)
 Gozar cun conto sobre xogos para días chuviosos (C6, C7)
 Mostrar  unha  actitude  positiva  cara  á  propia  capacidade  de  participar  nas

actividades de clase (C5, C7, C8)
 Curiosidade por aprender sobre xogos noutros países (C5, C6)
 Gozar completando as actividades do libro (C7, C8)
 Mostrar vontade para repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)

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:
- Rainy Day

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Plástica:
- Debuxar o seu xogo favorito.
- Confeccionar o dominó.
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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
 Mostrar aos nenos nun mapa onde está Reino Unido en relación co seu país.
 Escoitar e seguir o conto con ¡ Lucy a xoaniña!
 Traballar na sección My world, your world como parte dun proxecto continuo.
 Facer a folla fotocopiable do TN: Observar e escribir, páxina 92
 Facer a folla fotocopiable do TN: Make the dominoes, páxina 93

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
- Toda esta unidade de repaso está dedicada a avaliar o progreso realizado polos
alumnos durante as dúas últimas unidades.

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

como cantar a canción de Bugs World. (C1, C5, C6, C8)
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

as actividades de tempo libre e os obxectos da clase. (C1, C3, C8)
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan o conto e o repiten. (C1, C5, C6, C8)

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir sobre obxectos da clase e actividades de tempo libre na folla fotocopiable
observar e escribir. (C1, C3, C7, C8)

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
cantan a canción de Bugs World. (C1, C5, C6, C8)

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como por exemplo repasar
o Picture Dictionary cos adhesivos das Unidades 1 and 2. (C1, C7, C8)

 Mostrar  interese  e  curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  mediante  a
realización das actividades do CD Rom, por exemplo, e recoñecer a diversidade
lingüística como un elemento enriquecedor. (C1, C4, C5, C8).
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UNIT 3
The moon is in the river

OBXECTIVOS

 Identificar animais da granxa (C1, C3, C8)
 Escoitar e comprender o conto (C1, C6, C7)
 Volver contar o conto (C1, C6, C7)
 Cantar e interpretar cancións e chants (C1, C6, C7)
 Contar ata vinte (C2)
 Preguntar e dicir a onde vas (C1, C8)
 Preguntar e dicir se alguén pode ir contigo (C1, C8)
 Comprender os movementos de l terra e a lúa (C3)
 Identificar cousas no ceo (C3)
 Seguir un minilibro do conto (C6, C8)
 Seguir instrucións (C5, C7)
 Ler e escribir palabras clave (C1, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar, dicir e sinalar. L1
- Escoitar o conto. L2
- Escoitar e seguir o conto. L2
- Escoitar, facer mímica e dicir as partes clave do conto. L4
- Escoitar e dicir o Annie ' s rap. L4
- Escoitar e dicir o chant I 'm going to the moon. L5
- Escoitar e numerar. L6
- Escoitar e repetir o conto. L7
- Escoitar e colocar os adhesivos ilustrados. L8
- Escoitar e escribir. L8

Falar

- Recitar o Bug word rap. L1
- Recitar o chant On the farm e sinalar os debuxos. L1
- Xogar a On the farm. L1
- Xogar a What 's my word?. L1
- Dicir e interpretar o chant On the farm. L2
- Xogar a The animal line. L2
- Xogar a Can I come with you?. L3
- Cantar a canción do conto Where are you going?. L3

- Cantar a canción do conto e levantar as tarxetas dos animais da granxa. L3
- Xogar coas tarxetas dos animais da granxa. L3
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- Cantar e interpretar a canción do conto Where are you going?. L4
- Realizar un role play. L4
- Xogar a Number whispers. L5
- Xogar a Star count. L6
- Dicir e interpretar o chant I 'm going to the moon. L6
- Realizar unha actividade de dramatización. L6
- Xogar a Name the things in the sky. L6
- Recordar o conto. L7
- Cantar a canción do conto Where are you going?. L7
- Xogar ao Bugs team game. L8
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Lucy. L8

Ler
- Adiviñar os animais. L1
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Atopar e contar as xoaniñas. L2
- Relacionar as palabras. L2
- Confeccionar as tarxetas dos animais da granxa. L3
- Relacionar palabras e debuxos. L3
- Xogar a Word and picture memory. L4
- Adiviñar o número de estrelas. L5
- Contar e numerar. L6
- Confeccionar o minilibro e seguir o conto. L7
- Colocar os adhesivos fotográficos no Picture Dictionary. Test yourself. L8

Escribir
- Numerar os animais na mesma orde do conto. L2
- Debuxar o seu animal favorito do conto. Descubrir o animal favorito da clase. L2

- Debuxar  os  camiños  que  levan  aos  animais  ao  bote.  Escribir  as  palabras
relacionadas con animais da granxa. L4

- Contar as estrelas, rodear o número e recitar o chant I ' m going to the moon. L5
- Escoitar e unir os puntos. L5
- Colorear o minilibro. L7
- Escribir as palabras. L8

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- It 's cold (hot/sunny/cloudy/ raining) today.
- Where are you going? I 'm going to (get a boat).
- Can I come with you? Yes of course.
- On the farm
- ... by the river
- Poor (cow)!
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Sheep, duck, cow, hen, horse, cat
- Farm, boat, river, row
- Get
- There 's a...
- Moon, stars, earth, planet, rocket, sun
- Números 11-20

Linguaxe reciclada:
- Hello, goodbye, yes, non
- Oh dear
- Let 's...
- Are you ready?
- Stand up, walk
- Big, small
- Números 1-10
- Days of the week
- There 's a...
- I can see...

Linguaxe receptiva:
- Rescue, sky, earth
- All the animals get into the
- boat / fall in the river
- Coat, hat

 Pronunciación
- Annie 's rap: /i/ Three green sheep all asleep!

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

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
21

PB 
páxinas 
22-23

Todas a actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: ex. On the 
farm chant.
Escoitar un conto.

Mostrar interese por 
aprender inglés

Gozar escoitando 
unha historia sobre a
lúa

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 
26

Contar estrelas de 11 a 20 Mostrar interese por 
aprender os 
números en inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
27

Os alumnos aprenden cousas
relacionadas co espazo na 
sección de Science.

Curiosidade por 
aprender cousas 
sobre a Ciencia.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

Gozar usando as 
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxinas 
21-28

Educación ambiental: A 
importancia de respectar e 
protexer os animais.

Mostrar vontade por 
protexer o medio, 
incluíndo os animais 
da granxa.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
24
PB páxina
73
PB 
páxinas 
75-76

Debuxar o seu animal 
favorito.
Confeccionar as tarxetas dos 
animais da granxa
Confeccionar o minilibro do 
conto

Gozar realizando 
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 propio 
traballo colocando o adhesivo
de Lucy e dicindo Well done! 
cando remataron.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar vontade de 
seguir rutinas
Mostrar unha 
actitude positiva 
cara á propia 
capacidade de 
participar
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nas actividades de 
clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxinas 
22-23

Iniciativa para realizar as 
rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. Interpretar o 
conto da granxa

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha 
actitude positiva 
cara á propia 
capacidade de 
participar
nas actividades de 
clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Gozar cun conto sobre animais da granxa (C3, C6, C7)
 Apreciar o sentido do humor do conto (C1, C5, C6)
 Curiosidade e interese por aprender sobre cousas do ceo en inglés (C3)
 Gozar co movemento e a interpretación (C6, C7)
 Vontade para respectar as quendas (C5)
 Coidado ao completar as actividades do libro (C7, C8)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)

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:
- Annie 's rap
- On the farm
- I 'm going to the moon
- Bug word rap
- On the farm
- Where are you going?

Conto:
- The moon is in the river
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CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Naturais: Cousas do ceo.
 Plástica: Debuxar o seu animal da granxa favorito. Confeccionar as tarxetas dos

animais da granxa. Confeccionar o minilibro do conto.
 Matemáticas: Contar estrelas de 11 a 20

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

 Plástica - Farm poster. L1
 Mural do animal favorito. L2
 Xogo de cartas - Farm animal row. L3
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 3 actividade 1 do Busy Book de Bugs

World 2. L3
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Where are you going? L3
 Ampliación de vocabulario: goat, pig, donkey, dog, owl, turkey. L3.
 Xogo - Boats! L4
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 3 actividade 2 do Busy Book de Bugs

World 2. L4
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven I 'm going to the playground. L4
 Xogo - Numbers on your back. L5
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 3 actividade 3 do Busy Book de Bugs

World 2. L5
 Manualidade - Moon and earth models. L6
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 3 actividades 4 e 6 do Busy Book de

Bugs World 2. L6
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven I 'm going to the moon. L6
 Portada do minilibro. L7
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 3 actividade 5 do Busy Book de Bugs

World 2. L7
 Actividade extra. Picture Dictionary. L8
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 3 actividades 7 e 8 do Busy Book de

Bugs World 2. L8
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Fun with Lucy. L8
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 232-233).
 Ideas extra para xogos de tarxetas ilustradas. T.Notes (páxinas 234-236)

31



AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Class assessment sheets
- Individual child assessment sheet
- Self-evaluation Worksheets
- Portfolio Worksheets
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Lucy. L8
- Colocar os adhesivos fotográficos no Picture Dictionary. Test yourself

 Formal evaluation
- Unit 3 Test
- Term Test
- End-of-year Test
- End-of-cycle Test

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

como cantar o chant On the farm. (C1, C5, C6, C8)
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

animais da granxa. (C1, C3, C8)
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan o conto e o repiten.  (C1, C5, C6, C8)

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir  os  nomes  dos  animais  da  granxa  antes  de  colocar  os  adhesivos  na
xoaniña ao final da unidade. (C1, C3, C7, C8)

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan o Annie ' s rap: Three green sheep all asleep! (C1, C5, C6, C8)

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary cos adhesivos de  3. (C1, C7, C8)

 Mostrar  interese  e  curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  mediante  a
realización das actividades do CD Rom, por exemplo, e recoñecer a diversidade
lingüística como un elemento enriquecedor. (C1, C4, C5, C8).
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UNIT 4
The old house

OBXECTIVOS

 Identificar os cuartos dunha casa (C1, C3, C8)
 Suxerir a onde ir (C1, C8)
 Preguntar e dicir onde está a xente (C1, C8)
 Escoitar e comprender o conto (C1, C6, C7)
 Volver contar o conto (C1, C6, C7)
 Cantar e interpretar cancións e chants (C1, C6, C7)
 Identificar membro da familia (C1, C5, C6)
 Identificar lugares e actividades (C1, C3, C8)
 Identificar mascotas e a súa comida (C1, C3, C8)
 Seguir instrucións (C5, C7)
 Representar un role play (C1, C6, C8)
 Ler e escribir palabras clave (C1, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar o chant Let 's go to the old house. L1
- Escoitar o conto. L2
- Escoitar e seguir o conto. L2
- Escoitar e debuxar. L2
- Escoitar, facer mímica e dicir as partes clave do conto. L4
- Escoitar e dicir o Annie ' s rap. L4
- Escoitar e cantar My family. L5
- Escoitar e numerar. L5
- Escoitar e repetir o conto. L7
- Escoitar e colocar os adhesivos ilustrados. L8

Falar

- Xogar a Let ' s go...!. L1
- Recitar o Bug word rap. L1
- Aplaudir e nomear os cuartos. L1
- Recitar o chant e sinalar aos debuxos. L1
- Xogar a What 's my word?. L1
- Dicir e interpretar o chant Let 's go to the old house. L2
- Xogar a Whispers. L2
- Xogar a un xogo de adiviñar. L3
- Cantar a canción do conto Where 's Felix?. L3
- Catar Where 's Felix? e levantar as tarxetas. L3
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- Xogar coas tarxetas da casa. L3
- Interpretar a canción do conto Where 's Felix?. L4
- Xogar a Where 's Felix?. L4
- Xogar a Who 's in the garden?. L5
- Cantar e interpretar a canción My family. L6
- Xogar a Yes! or No!. L6
- Recordar o conto. L7
- Cantar a canción do conto Where 's Felix?. L7
- Realizar un role play. L7
- Xogar ao Bugs team game. L8
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Lucy. L8

Ler

- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Atopar e contar as xoaniñas. L2
- Ler e relacionar as palabras da vella casa. L2
- Confeccionar as tarxetas da casa e o recortable de Felix. L3
- Relacionar palabras e debuxos. L3
- Xogar a Word and picture memory. L4
- Identificar a familia de Sandra. L5
- Ler e relacionar. Cantar My family. L5
- Identificar as mascotas. L6
- Relacionar as mascotas coa súa comida. L6
- Confeccionar a viaxe casa e os personaxes do conto. L7
- Buscar e relacionar. L8

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

Escribir
- Etiquetar a casa de Lucy.
- Debuxar a Lucy e xogar a un xogo de adiviñar. L4
- Debuxar as mascotas no diagrama. L6
- Escribir as palabras. L8

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I 'm scared!
- Is (Felix) in the (kitchen)?
- This is my (mum).
- Good idea.
- I love you!
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- The old house, bedroom,
- bathroom, kitchen, living
- room, garden, garage
- Family, grandma, grandpa
- Hamster, rabbit, turtle, guinea pig
- Fish, meat, fruit, vegetables

Linguaxe reciclada:
- Let 's go to...
- Where 's...?
- I 'm...
- I don ' t know. Come on
- Go, love
- Yes, no
- Ears, eyes, teeth
- Mum, dad, brother,
- sister, black cat, dog
- Sad, happy
- Days of the week
- Números 1-3

Linguaxe receptiva:
- School, playground, dining
- room, classroom
- Who 's in...?
- What big...
- Maybe
- Windy, raining, lost
- Play, eat, work
- Help!
- Pet

 Pronunciación
- Annie 's rap: /tʃ/ Chocolate and chicken in the kitchen!

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

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páxina
29

PB 
páxinas 
30-31

Todas a actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: ex. Let 's go 
to the old house chant. 
Escoitar un conto.

Mostrar interese por 
aprender inglés

Gozar escoitando un 
conto sobre un gato 
escondido.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB páxina
35

As mascotas e a súa comida. Curiosidade por 
aprender cousas 
relacionadas con 
animais e co que 
comen.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

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

Gozar usando as novas 
tecnoloxías para 
repasar e ampliar o que
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páxina
35

PB páxina
34

Educación ambiental: A 
importancia de respectar aos 
animais e a natureza en 
xeral.
Educación moral e cívica: A 
importancia de motrar 
respecto pola familia.

Mostrar interese por 
coidar o medio.

Mostrar respecto cara a
todos os membros da 
familia.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
77
PB páxina
35
PB páxina
79

Confeccionar as tarxetas da 
casa
Debuxar un diagrama de 
mascotas.
Confeccionar a casa vella e 
os personaxes do conto

Gozar realizando 
traballos artísticos.

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 propio 
traballo colocando o adhesivo
de Lucy e dicindo Well done! 
cando remataron.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar vontade de 
seguir rutinas
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de 
participar
nas actividades de 
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clase
C8 Autonomía e 

iniciativa 
persoal.

PB 
páxinas 
30-31

Iniciativa para realizar as 
rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. Interpretar o 
conto da casa

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de 
participar
nas actividades de 
clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Gozar coas historias de humor e de medo (C1, C6)
 Gozar falando sobre casa e familias en inglés (C1, C5, C6)
 Conciencia sobre o valor da familia (C5, C6)
 Respecto cara ás diferenzas entre distintas familias (C5, C6)
 Interese por aprender cousas sobre os animais que utilizamos como mascotas e o
seu comida en inglés (C3, C5)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)

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:
- Annie 's rap: Chocolate and chicken in the kitchen!
- Bug word rap
- Let 's go to the old house
- Where 's Felix?.
- My family

Conto:
- Where 's Felix?

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Naturais: Mascotas e a súa comida.
 Plástica: Confeccionar as tarxetas da casa. Debuxar un diagrama de mascotas.

Confeccionar a casa vella e os personaxes do conto.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
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 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

 Actividade extra: Xogo de adiviñar. L1
 Actividade extra: Chant. L2
 Actividade extra: Xogo de cartas. L3
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 4 actividade 1 do Busy Book de Bugs

World 2. L3
 Ampliación de vocabulario: stairs, mirror, bath, cooker, sofa, sink. L3
 Actividade extra: Arte. L4
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 4 actividade 2 do Busy Book de Bugs

World 2. L4
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven The lost puppy. L4
 Actividade extra: Plástica. L5
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 4 actividade 3 do Busy Book de Bugs

World 2. L5
 Actividade opcional do DVD. Os nenos ven Lucy 's family. L5
 Actividade extra. Fotos de mascotas. L6
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 4 actividades 4 e 6 do Busy Book de

Bugs World 2. L6
 Actividade opcional do DVD. Os nenos ven My family and pets. L6
 Actividade extra: Dramatización. L7
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 4 actividade 5 do Busy Book de Bugs

World 2. L7
 Actividade extra: Picture Dictionary. L8
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 4 actividades 7 e 8 do Busy Book de

Bugs World 2. L8
 Actividade opcional do DVD. Os nenos ven Fun with Lucy. L8
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 232-233).
 Ideas extra para xogos de tarxetas ilustradas. T.Notes (páxinas 234-236)
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Class assessment sheets
- Individual child assessment sheet
- Self-evaluation Worksheets
- Portfolio Worksheets
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Lucy. L8
- Colocar os adhesivos fotográficos no Picture Dictionary. Test yourself

 Formal evaluation
- Unit 4 Test
- Term Test
- End-of-year Test
- End-of-cycle Test

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

como cantar a canción Where 's Felix?. (C1, C5, C6, C8)
 Ler  e  identificar  palabras  sinxelas  previamente  introducidas  de  forma  oral,

relacionadas cos cuartos da casa e os membros da familia. (C1, C3, C8)
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan o conto e o repiten. (C1, C5, C6, C8)

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir os nomes dos cuartos antes de colocar os adhesivos na xoaniña ao final
da unidade. (C1, C3, C7, C8)

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan o Annie ' s rap: Chocolate and chicken in the kitchen! (C1, C5, C6, C8)

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary cos adhesivos de  4. (C1, C7, C8)

 Mostrar  interese  e  curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  mediante  a
realización das actividades do CD Rom, por exemplo, e recoñecer a diversidade
lingüística como un elemento enriquecedor. (C1, C4, C5, C8).

39



REVIEW UNITS 3-4
The shadow monster

My world, your world: Pets

OBXECTIVOS

 Identificar a Lucy, a xoaniña, e aos bichos (C1, C3, C5)
 Identificar membros da familia (C1, C5, C6)
 Identificar animais da granxa (C1, C3, C8)
 Identificar os cuartos da casa (C1, C3, C8)
 Escoitar e comprender o conto (C1, C6, C7)
 Asociar debuxos co seu significado (C1, C6, C7)
 Repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)
 Falar sobre as mascotas en UK e facer comparacións (C1, C3, C6)
 Ler e escribir palabras clave (C1, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e seguir o conto.
- Escoitar e sinalar. Dicir.

Falar

- Cantar a canción de Bugs World.
- Repaso das flashcards.

Ler

- Comprobar a comprensión do conto.
- Atopar a xoaniñas.

Escribir

- Observar e escribir.
- Debuxar a súa mascota perfecta.
- Confeccionar o certificado dunha mascota.
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Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- There 's a... in the...
- It 's bedtime
- What 's that?

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Lucy a xoaniña
- Mum, dad, brother, sister, grandma, grandpa
- The old house, living room, bathroom, bedroom, kitchen, garage, garden
- Sheep, cow, duck, horse, cat, hen, rabbit, dog
- Pets
- Moon, stars, earth
- Monster

Linguaxe reciclada:
- Sheep, cat, horse, duck, hen, cow, rabbit, dog
- Stars, moon, earth
- The old house, kitchen, living room, bedroom, bathroom, garage, garden
- I 'm scared
- Surprise
- Days of the week
- Goodnight

Linguaxe receptiva:
- ... in the park
- ... at home
- ... in the garden
- What 's your perfect pet?

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

World.

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

41



COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
37

Todas a actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: ex. The Bugs 
World song.

Mostrar interese por 
cantar cancións en 
inglés.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
38

Os nenos falan sobre as 
mascotas típicas en UK na 
sección My World, your 
World. Poden comparalas 
coas propias.

Tomar 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

Gozar usando as 
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e 
cidadá.

PB 
páxina 
38

Educación ambiental:
A importancia de coidar as 
mascotas e respectar os 
animais en xeral.
Educación para a paz: A 
importancia de respectar 
outras culturas.

Mostrar respecto 
cara aos animais 
como parte do 
medio.

Mostrar interese e 
respecto cara a todo 
o mundo.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxinas 
38
TN 
páxina 
154

Debuxar a súa mascota 
favorita
Confeccionar o certificado 
dunha mascota 
(fotocopiable).

Gozar utilizando a 
súa imaxinación para
realizar traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

PB 
páxina 
63

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

Mostrar vontade 
para repasar e 
reflexionar sobre a 
propia aprendizaxe

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 
38

Iniciativa para realizar as 
rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. Comparar as 

Mostrar respecto 
polo resto do grupo.
Gozar participando 
en grupos
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mascotas típicas en UK coas 
propias.

Ser capaz de escoitar
e interactuar cos 
demais

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Apreciar o sentido do humor do conto (C1, C5, C6)
 Valorar a axuda aos demais como se mostra no conto (C5)
 Curiosidade por aprender cousas sobre as mascotas doutro país (C3, C6)
 Confianza na propia capacidade para utilizar o inglés en contexto (C1, C7, C8)
 Interese por identificar o que os animais poden facer en inglés (C3)
 Vontade para respectar as quendas (C5)
 Mostrar respecto polo resto do grupo (C5, C6)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)

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:
- The shadow monster

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Plástica:  Debuxar  a  súa  mascota  favorita.  Confeccionar  o  certificado  dunha
mascota

 Ciencias Naturais: Mascotas
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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
 Opcional: Escoitar de novo e seguir a historia (PB 37).
 Traballar  a  sección  de  My World,  your  world:  Pets como parte  dun proxecto

continuo.
 Facer a folla fotocopiable do TN: Observar e escribir, páxina 153
 Facer  a  folla  fotocopiable  do  TN:  Confeccionar  o  certificado  dunha  mascota,

páxina 154

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
- Toda esta unidade de repaso está dedicada a avaliar o progreso realizado polos
alumnos durante as dúas últimas unidades.

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

como falar sobre as mascotas. (C1, C3, C8)
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

o mundo dos animais da granxa e os membros da familia. (C1, C3, C8)
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan o conto The shadow monster e o recitan (C1, C5, C6, C8)

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir vocabulario relacionado con animais da granxa e cuartos da casa na folla
fotocopiable de Observar e escribir. (C1, C3, C7, C8)

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
cantan a canción de Bugs World. (C1, C5, C6, C8)

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como por exemplo repasar
o Picture Dictionary cos adhesivos das Unidades 3 e 4. (C1, C7, C8)

 Mostrar  interese  e  curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  mediante  a
realización das actividades do CD Rom, por exemplo, e recoñecer a diversidade
lingüística como un elemento enriquecedor. (C1, C4, C5, C8).
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UNIT 5
Crocodile tears

OBXECTIVOS

 Identificar partes do corpo (C1, C3)
 Preguntar e dicir cál é o problema (C5, C8)
 Pedir a alguén que veña (C1, C8)
 Escoitar e comprender o conto (C1, C6, C7)
 Volver contar o conto (C1, C6, C7)
 Cantar e interpretar cancións e chants (C1, C6, C7)
 Escoitar e identificar idades (C1, C5)
 Seguir instrucións (C5, C7)
 Seguir un minilibro do conto (C6, C8)
 Ler e escribir palabras clave (C1, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar a canción I 'm a clever crocodile. L1
- Escoitar o conto. L2
- Escoitar e seguir o conto. L2
- Escoitar e numerar. L2
- Escoitar, facer mímica e dicir as partes clave do conto. L4
- Escoitar e dicir o Annie ' s rap. L4
- Escoitar e cantar One nose, one mouth. L5
- Escoitar e repetir o conto. L7
- Escoitar e colocar os adhesivos ilustrados. L8

Falar

- Recitar o Bug word rap. L1
- Xogar a Crocodile, crocodile!. L1
- Cantar a canción e sinalar os debuxos. L1
- Xogar a What 's my word? L1
- Cantar e interpretar a canción I 'm a clever crocodile. L2
- Facer mímica e adiviñar a dor. L2
- Xogar a What 's the matter? L3
- Cantar a canción do conto What 's the matter?. L3
- Recitar o chant e levantar as tarxetas do corpo. L3
- Xogar coas tarxetas do corpo. L3
- Dicir e interpretar a canción do conto What 's the matter?. L4
- Xogar a atopar unha parella. L4
- Xogar a Lucy says.... L5
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- Xogar a Lip-reading. L5
- Cantar e interpretar One nose, one mouth. L6
- Realizar unha actividade de dramatización. L6
- Recordar o conto. L7
- Recitar a canción do conto What 's the matter?. L7
- Xogar ao Bugs team game. L8
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Lucy. L8

Ler
- Identificar partes do crocodilo. L1
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Atopar e contar as xoaniñas. L2
- Ler, relacionar e colorear o crocodilo. L2
- Confeccionar as tarxetas do corpo. Recitar o chant. L3
- Relacionar palabras e debuxos. L3
- Xogar a Word and picture memory. L4
- Ler e escribir. Escoitar e comprobar. L4
- Confeccionar o minilibro. L7

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

Escribir
- Debuxar os debuxos que faltan. Cantar One nose, one mouth. L5
- Facer un debuxo de si mesmos. Relacionar as palabras. L5
- Facer que o seu corpo creza. L6
- Numerar as fotos na orde correcta. Escoitar e escribir. L6
- Debuxar e medir os seus dedos. Escribir os números. L6
- Colorear os debuxos do minilibro. L7
- Escribir as palabras. L8
- Atopar, rodear e relacionar. L8

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- What 's the matter?
- I ‘ve got a (headache).
- Come here, please.
- I 'm a (clever crocodile).
- How old are you? I 'm...
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Head, tooth, back, neck, tummy, ear...ache
- Legs, arms
- Crocodile, monkey, frog, mouse
- Clever, smile
- Números 15, 20
- Baby, child, teenage, adult

Linguaxe reciclada:
- I ‘ve got a(n)... / I 'm...
- Here 's... / This is my...
- Help me. / Oh dear.
- Come here, please!
- Eyes, mouth, fingers, toes, nose
- Delicious, hungry
- Breakfast
- Run, swim
- Happy, sad, big, small
- Números 1-10
- Days of the week
- Turtle

Linguaxe receptiva:
- Tickle
- Goes near /... goes 'snap'
- ... all the animals appear.
- Centimetres, thumb
- Measure, grow
- Keep moving

 Pronunciación
- Annie 's rap: /t/ Ted the turtle likes cake. Ted the turtle 's got tummy ache!

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

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
39

PB 
páxinas 
40-41

Todas a actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: ex. I 'm a 
clever crocodile song.
Escoitar un conto.

Mostrar interese por 
aprender inglés

Gozar escoitando un 
conto sobre un 
crocodilo.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 
44

Os alumnos contan as partes 
do corpo.

Mostrar interese por 
aprender a contar en
inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
45

Os alumnos aprenden as 
partes do corpo e falan sobre
a forma en que crecen e van 
cambiando.

Mostrar curiosidade 
por aprender cousas 
sobre como 
crecemos.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

Gozar usando as 
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxinas 
42-43

Educación para a saúde:
A importancia de poñer 
atención ás enfermidades e á
dor.

Mostrar desexos de 
seguir hábitos 
saudables.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
81
páxina 44
páxina 45

Páxinas 
83-84

Confeccionar as tarxetas do 
corpo

Facer un debuxo de si 
mesmos.
Debuxar os seus dedos.
Confeccionar o minilibro.

Gozar realizando 
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

PB 
páxina 
64

PB 
páxina 

Os alumnos completan o 
Picture Dictionary cos 
adhesivos de  5.
Autoavaliar o seu propio 
traballo colocando o adhesivo
de Lucy e dicindo Well done! 
cando remataron.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar vontade de 
seguir rutinas
Mostrar unha 
actitude positiva 
cara á propia 
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46 capacidade de 
participar
nas actividades de 
clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxinas 
40-41

Iniciativa para realizar as 
rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. Interpretar o 
conto do crocodilo.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha 
actitude positiva 
cara á propia 
capacidade de 
participar
nas actividades de 
clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Apreciar o sentido do humor do conto (C1, C5, C6)
 Curiosidade polo corpo humano (C3)
 Conciencia sobre o xeito en que crecemos e cambiamos (C3, C5)
 Gozar ao medir e escribir as medidas (C2, C8)
 Vontade para respectar as quendas (C5)
 Interese por ler e escribir en inglés (C7, C8)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)

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 'm a clever crocodile
- Annie 's rap: Ted the turtle likes cake. Ted the turtle 's got tummy ache!
- One nose, one mouth
- Bug word rap
- What 's the matter?.

Conto:
- The aching crocodile.

49



CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: O xeito en que crecemos e cambiamos.
 Plástica:  Confeccionar as tarxetas do corpo. Facer un debuxo de si mesmos.

Debuxar os seus dedos. Confeccionar o minilibro.

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

 Actividade extra: Xogo - Crocodiles in the river! L1
 Actividade extra: Plástica. L2
 Actividade extra: Xogo de cartas - I ‘ve got a headache too! L3
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 5 actividade 1 do Busy Book de Bugs

World 2. L3
 Actividade opcional do DVD. Os nenos ven Poor Tom e What 's the matter? L3
 Ampliación de vocabulario: tail, fur, shell, whiskers, wings, antennae. L3
 Actividade extra: Playground or gym game - Can I cross the river, crocodile? L4
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 5 actividade 2 do Busy Book de Bugs

World 2. L4
 Actividade extra. Plástica. L5
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 5 actividade 3 do Busy Book de Bugs

World 2. L5
 Actividade opcional do DVD. Os nenos ven One nose, one mouth. L5
 Actividade extra. My photos. L6
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 5 actividade 4 do Busy Book de Bugs

World 2. L6
 Actividade extra. Portada do minilibro. L7
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 5 actividades 5 e 6 do Busy Book de

Bugs World 2. L7
 Actividade extra: Picture Dictionary. L8
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 5 actividades 7 e 8 do Busy Book de

Bugs World 2. L8
 Actividade opcional do DVD. Os nenos ven Fun with Lucy. L8
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 232-233).
 Ideas extra para xogos de tarxetas ilustradas. T.Notes (páxinas 234-236)
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Class assessment sheets
- Individual child assessment sheet
- Self-evaluation Worksheets
- Portfolio Worksheets
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Lucy. L8

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

 Formal evaluation
- Unit 5 Test
- Term Test
- End-of-year Test
- End-of-cycle Test

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

como cantar a canción I ' m a clever crocodile. (C1, C5, C6, C8)
 Ler  e  identificar  palabras  sinxelas  previamente  introducidas  de  forma  oral,

relacionadas coas partes do corpo. (C1, C2, C3, C8)
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan o conto e o repiten. (C1, C5, C6, C8)

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir  as  partes  do  corpo  e  as  dores  correspondentes  antes  de  colocar  os
adhesivos na xoaniña ao final da unidade. (C1, C3, C7, C8)

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan o  Annie ' s rap:  Ted the turtle likes cake.  Ted the turtle 's got tummy
ache! (C1, C5, C6, C8)

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary cos adhesivos de  5. (C1, C7, C8)

 Mostrar  interese  e  curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  mediante  a
realización das actividades do CD Rom, por exemplo, e recoñecer a diversidade
lingüística como un elemento enriquecedor. (C1, C4, C5, C8).
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UNIT 6
The princess and the frog

OBXECTIVOS

 Identificar alimentos e comidas (C5, C6)
 Preguntar e dicir que hai para comer, almorzar, cear. (C1, C8)
 Preguntar e dicir se poden tomar certas comidas (C1, C7, C8)
 Escoitar e comprender o conto (C1, C6, C7)
 Volver contar o conto (C1, C6, C7)
 Cantar e interpretar cancións e chants (C1, C6, C7)
 Ordenar a vida dunha ra (C3)
 Identificar números e cores (C1, C2, C3)
 Seguir instrucións (C5, C7)
 Representar un role play (C1, C6, C8)
 Ler e escribir palabras clave (C1, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar o chant What 's for breakfast?. L1
- Escoitar o conto. L2
- Escoitar e seguir o conto. L2
- Escoitar e debuxar. L2
- Escoitar, facer mímica e dicir as partes clave do conto. L4
- Escoitar e dicir o Annie ' s rap. L4
- Escoitar e cantar The frog song. L5
- Escoitar e unir os números. L5
- Escoitar e facer mímica sobre a vida dunha ra. L6
- Escoitar e repetir o conto. L7
- Escoitar e colocar os adhesivos ilustrados. L8

Falar

- Xogar a Guess what 's for breakfast, lunch and dinner. L1
- Recitar o Bug word rap. L1
- Recitar o chant e sinalar aos debuxos. L1
- Xogar a What 's my word?. L1
- Dicir e interpretar o chant What 's for breakfast?. L2
- Facer mímica e dicir o que pensa a princesa. L2
- Xogar a The secret sign game. L3
- Cantar a canción do conto The princess is in the palace. L3
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- Cantar a canción do conto e levantar as tarxetas de comida. L3
- Xogar coas tarxetas de comida. L3
- Interpretar a canción do conto The princess is in the palace. L4
- Xogar a Crazy breakfast. L4
- Xogar a Green frogs!. L5
- Facer como que nadan no estanque e contan. L5
- Cantar The frog song. L5
- Cantar e interpretar The frog song. L6
- Recordar o conto. L7
- Cantar a canción do conto The princess is in the palace. L7
- Realizar un role play. L7
- Xogar ao Bugs team game. L8
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Lucy. L8

Ler
- Identificar o almorzo, a comida e a cea. L1
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Atopar e contar as xoaniñas. L2
- Confeccionar as tarxetas de comida. L3
- Relacionar palabras e debuxos. L3
- Xogar a Word and picture memory. L4
- Ler e escribir. Escoitar e comprobar. L4
- Ler e colorear o estanque. L5
- Identificar as etapas na vida dunha ra. L6
- Confeccionar os personaxes do conto. L7
- Look and match. L8
- Colocar os adhesivos fotográficos no Picture Dictionary. Test yourself. L8

Escribir
- Atopar, colorear e relacionar. L2
- Debuxar os debuxos que faltan. L6
- Numerar as fotos na orde correcta. L6
- Escribir as palabras. L8

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- What 's for breakfast / lunch /
- dinner?
- I like... / I don ' t like (the
- frog).
- You ' re my best friend!
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Toast, cereal, pizza, ice cream, bread, soup
- Beautiful, croak
- Princess, prince, palace, pond
- Egg, tadpole

Linguaxe reciclada:
- What 's the matter?
- Can I have some, please?
- I 'm... / I like... /
- I want...
- Here 's...
- Yes, non, / please, thank you
- Ball, frog, egg
- Jump, swim, eat
- Big, little
- Colours
- Números 1-20
- Bugs
- Animals
- Days of the week

Linguaxe receptiva:
- Dive, croak, falls in
- Remember!
- ... suddenly appears
- ... you must be...
- Tail

 Pronunciación
- Annie 's rap: /s/ Snail eats soup and cereal!

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

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
47

PB 
páxinas 
48-49

Todas a actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: ex. Cantar a 
canción What 's for 
breakfast?
Escoitar un conto.

Mostrar interese por 
aprender inglés

Gozar escoitando un 
conto tradicional 
sobre unha princesa 
e unha ra.

C2 Competencia 
matemática.

PB 
páxina 
52

Os alumnos utilizan un 
código de números para 
colorear un debuxo

Interese por 
recoñecer os 
números en inglés.

C3 Competencia no 
coñecemento e a
interacción co 
mundo físico.

PB 
páxina 
53

A vida dunha ra Mostrar curiosidade 
por aprender cousas 
sobre as ras.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

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

Gozar usando as 
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
53

PB 
páxinas 
48-49

PB 
páxinas 
48, 51

Educación ambiental: A 
importancia de coidar aos 
animais e á natureza en 
xeral.
Educación moral e cívica:
A importancia de respectar a 
todo o mundo 
independentemente da súa 
aparencia.
Educación para a saúde: a 
importancia de levar unha 
dieta equilibrada par estar 
sans.

Mostrar vontade de 
respectar o medio.

Comportarse 
correctamente.

Ter vontade para 
seguir hábitos 
saudables.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
85
páxina 52
páxina 53

páxinas 

Confeccionar as tarxetas de 
comida.
Colorear un debuxo.
Debuxar as etapas na vida 
dunha ra.
Confeccionar os personaxes 

Gozar realizando 
traballos artísticos.
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87-88 do conto.
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 propio 
traballo colocando o 
adhesivo de Lucy e dicindo 
Well done! cando 
remataron.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar vontade de seguir 
rutinas
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de participar
nas actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxinas 
48-49

Iniciativa para realizar as 
rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. Interpretar o 
conto The princess and the 
frog.

Mostrar interese por 
aprender inglés
Mostrar unha actitude 
positiva cara á propia 
capacidade de participar
nas actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Gozar cun conto tradicional (C6, C7)
 Curiosidade por aprender sobre a vida dunha ra (C3)
 Conciencia da importancia de manter as promesas (C5, C6)
 Recoñecemento do valor da amizade (C5, C6)
 Gozar participando e inglés (C1, C7, C8)
 Confianza na propia capacidade de aprender (C1, C8)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)

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:
- What 's for breakfast?.
- Annie 's rap: Snail eats soup and cereal!
- The frog song
- Bug word rap
- The princess is in the palace

Conto:
- The princess and the frog.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Naturais: A vida dunha ra.
 Plástica: Confeccionar as tarxetas de comida. Colorear un debuxo.  Debuxar as

etapas na vida dunha ra. Confeccionar os personaxes do conto.
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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

 Actividade extra: Xogo de gustos. L1
 Actividade extra: Plástica. L2
 Actividade extra: Xogo de cartas - Food row. L3
 Actividade opcional do Busy Book. Unidade 6 actividade 1 do Busy Book de Bugs

World 2. L3
 Actividade opcional do DVD. Os nenos ven What 's for breakfast? L3
 Ampliación de vocabulario: carrots, potatoes, milk, onions, orange juice, rice. L3
 Actividade extra: Xogo de cartas. L4
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 6 actividades 2 e 6 do Busy Book de

Bugs World 2. L4
 Actividade extra: Plástica - Mural do estanque. L5
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 6 actividade 3 do Busy Book de Bugs

World 2. L5
 Actividade extra: Conto: Ler a lectura de Macmillan Children 's  Reader Is it  a

frog? L6
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 6 actividade 4 do Busy Book de Bugs

World 2. L6
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven The life of a frog. L6
 Actividade extra: Frog jumping. L7
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 6 actividade 5 do Busy Book de Bugs

World 2. L7
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Can I have some, please. L7
 Actividade extra. Picture Dictionary. L8
 Actividade opcional do Busy Book: Unidade 6 actividades 7 e 8 do Busy Book de

Bugs World 2. L8
 Actividade opcional do DVD: Os nenos ven Fun with Lucy. L8
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 232-233).
 Ideas extra para xogos de tarxetas ilustradas. T.Notes (páxinas 234-236)
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor
- Class assessment sheets
- Individual child assessment sheet
- Self-evaluation Worksheets
- Portfolio Worksheets
- Dicir Well done! e colocar o adhesivo de Lucy. L8

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

 Formal evaluation
- Unit 6 Test
- Term Test
- End-of-year Test
- End-of-cycle Test

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

como cantar a canción What ' s for breakfast? (C1, C5, C6, C8)
 Ler  e  identificar  palabras  sinxelas  previamente  introducidas  de  forma  oral,

relacionadas coas comidas e os alimentos. (C1, C3, C8)
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan o conto e o repiten. (C1, C5, C6, C8)

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir  vocabulario relacionado coa comida antes de colocar os adhesivos na
xoaniña ao final da unidade. (C1, C3, C7, C8)

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan o Annie ' s rap: Snail eats soup and cereal! (C1, C5, C6, C8)

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary cos adhesivos de  6. (C1, C7, C8)

 Mostrar  interese  e  curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  mediante  a
realización das actividades do CD Rom, por exemplo, e recoñecer a diversidade
lingüística como un elemento enriquecedor. (C1, C4, C5, C8).
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REVIEW UNITS 5-6
Tummy trouble

My world, your world: Breakfast, lunch and dinner

OBXECTIVOS

 Identificar partes do corpo (C1, C3)
 Identificar alimentos e comidas (C5, C6)
 Preguntar e dicir cál é o problema (C5, C8)
 Preguntar e dicir que hai para comer, almorzar ou cear (C5, C8)
 Escoitar e comprender o conto (C1, C6, C7)
 Seguir instrucións (C5, C7)
 Asociar debuxos co seu significado (C1, C6, C7)
 Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe (C7, C8)
 Ler e escribir palabras clave (C1, C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e seguir o conto.
- Escoitar e sinalar. Falar.

Falar

- Cantar a canción de Bugs World.
- Falar sobre o almorzo, a comida e a cea típicos en UK.

Ler

- Repaso das flashcards.
- Comprobar a comprensión do conto.
- Atopar os vermes.
- Ler e relacionar.

Escribir
- Observar e escribir. Debuxar.
- Debuxar o seu almorzo, comida ou cea.
- Confeccionar unha friameira de comida.
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Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I ‘ve got...ache
- What 's the matter? He 's got a...ache
- What 's for breakfast / lunch / dinner?
- I don ' t like... / I like...

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Ladybird, caterpillar, snail, ant
- Breakfast, lunch, dinner
- Toast, cereal, ice cream, pizza, soup, bread
- Head, tummy, tooth, ear, neck, back
- Princess, prince, frog,
- Crocodile

Linguaxe reciclada:
- Ladybird, caterpillar, snail, ant
- Toast, cereal, ice cream, pizza, soup, bread
- Tummy, head, ear, neck, tooth, back
- I ‘ve got...ache
- Princess, prince, frog, crocodile
- I 'm hungry.
- I like... / I don ' t like...
- I want...
- Delicious
- Happy, sad
- Can I have...?
- Kitchen
- School
- Fantastic

Linguaxe receptiva:
- Welcome back!
- Eggs
- ... with their family
- Can you remember...?
- Lunchbox

 Pronunciación
- Os alumnos 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.
- Apreciar o traballo en grupo como medio de enriquecemento persoal.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 
55

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

Mostrar 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 sobre o 
almorzo, a comida e a cea 
típicos de UK na sección My 
World, your World. Poden 
comparalos coa comidas 
propias.

Ser conscientes 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

Gozar usando as 
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
56

PB 
páxina 
56

Educación para a saúde:
A importancia de levar unha 
dieta variada para estar sans.
Educación moral e cívica: a 
importancia de respectar 
outras culturas.

Ter vontade para 
seguir hábitos 
saudables 
relacionados coa 
comida.

Mostrar respecto 
cara a outras 
culturas e tradicións.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxinas 
56

TN 
páxina 
214

Debuxar o seu almorzo, 
comida ou cea
Confeccionar unha friameira 
de comida (fotocopiable).

Gozar utilizando a 
imaxinación para 
realizar traballos 
artísticos.
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C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

PB páxina 
64

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

Mostrar vontade para 
repasar e reflexionar 
sobre a propia 
aprendizaxe

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
56

Iniciativa para realizar 
as rutinas por si 
mesmos e participar en
actividades de grupo. 
Ex. Comparar as 
comidas británicas coas
propias.

Mostrar respecto polo 
resto do grupo.
Gozar participando en 
grupos
Ser capaz de escoitar e 
interactuar cos demais

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Gozar cun conto sobre os bichos e as comidas (C6, C7)
 Gozar co sentido do humor da historia (C1, C5, C6)
 Conciencia sobre os efectos da comida na saúde (C3)
 Respectar as diferenzas entre as comidas que a xente toma para o almorzo, a

comida e a cea (C5, C6)
 Gozar expresando opinións persoais en inglés (C1, C5)
 Ser capaz de escoitar e interactuar cos demais (C1, C5, C8)
 Vontade para respectar as quendas (C5)
 Confianza na propia capacidade de participar en inglés (C1, C8)
 Gozar expresando sentimentos en inglés (C1, C5)
 Vontade de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe (C7, C8)

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:
- Tummy trouble

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Plástica:  Debuxar o seu almorzo, comida ou cea. Confeccionar unha friameira
de comida

 Ciencias Sociais: Diferentes tipos de comidas do Reino Unido.

VALORES E ACTITUDES
 Educación e respecto na lingua estranxeira.
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas.
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 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

 Opcional: Escoitar de novo e seguir a historia (PB páxina 55)
 Breakfast, lunch and dinner: Traballar a sección de My World, your world como

parte dun proxecto continuo.
 Facer a folla fotocopiable do TN: Observar e escribir, páxina 213
 Facer a folla fotocopiable do TN: Make a lunchbox, páxina 214

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
- Toda esta unidade de repaso está dedicada a avaliar o progreso realizado polos
alumnos durante as dúas últimas unidades.

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

como falar sobre as súas comidas favoritas. (C1, C3, C8)
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

as partes do corpo e sobre a comida. (C1, C3, C8)
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan o conto de Tummy trouble e o repiten. (C1, C5, C6, C8)

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir  v9ocabulario  relacionado  coas  dores  do  corpo e  coa  comida  na  folla
fotocopiable de Observar e escribir. (C1, C3, C7, C8)

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
cantan a canción de Bugs World. (C1, C5, C6, C8)

 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como por exemplo repasar
o Picture Dictionary cos adhesivos das Unidades 5 e 6. (C1, C7, C8)

 Mostrar  interese  e  curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  mediante  a
realización das actividades do CD Rom, por exemplo, e recoñecer a diversidade
lingüística como un elemento enriquecedor. (C1, C4, C5, C8).
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HALLOWEEN

OBXECTIVOS

 Identificar elementos relacionados con Halloween (C3, C6)
 Dicir e comprender a canción do conto (C1, C6, C7)
 Interpretar a canción do conto (C1, C6, C7)
 Cantar un baile de Halloween (C1, C6, C7)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar a canción do conto Happy Halloween!. L1

Falar

- Facer mímica de Big house, small witch!. L1
- Xogar a Abracadabra!. L1
- Recitar o chant Happy Halloween! Sinalar os debuxos. L1
- Xogar a Magic eyes!. L2
- Xogar a un xogo de adiviñar. L2
- Recitar o chant co acordeón de Halloween. L2
- Cantar e facer un baile de Halloween. L2

Ler

- Ler as instrucións para facer os exercicios de todas as leccións.

Escribir

- Observar e rodear. L1
- Debuxar un disfrace de Halloween. L1
- Confeccionar o acordeón de Halloween. L2

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- In a...,
- has got a... with a...
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 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Happy Halloween
- Witch, house, hat, bat, cat
- Lives

Linguaxe reciclada:
- I 'm a...
- Big, small
- Here!

Linguaxe receptiva:
- Are you ready?
- Abracadabra!
- Disguise, party

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

Happy Halloween.

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

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páxina
57

Todas a actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: ex. Happy 
Halloween! chant.

Mostrar interese por 
cantar cancións en 
inglés.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento 
e a interacción
co mundo 
físico.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

Gozar usando as 
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

65

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


C5 Competencia 
social e 
cidadá.

PB 
páxinas 
57-58

Educación para o ocio:
A importancia de festexar 
celebración para sentirse 
feliz.
Educación para a paz: A 
importancia de respectar 
todo tipo de celebración

Respectar e gozar 
coas celebración 
sociais.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxinas 
58
TN páxina
220

Debuxar un disfrace de 
Halloween.
Confeccionar un acordeón de
Halloween (fotocopiable).

Gozar utilizando a 
imaxinación para 
realizar traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender
a aprender.

BB páxina
44

Os alumnos repasan o 
vocabulario aprendido 
realizando a actividade do 
Busy Book.

Mostrar vontade 
para repasar e 
reflexionar sobre a 
propia aprendizaxe

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxinas 
57, 58

Iniciativa para realizar as 
rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. Xogar a 
Abracadabra!  e a Magic 
eyes!

Mostrar respecto 
polo resto do grupo.
Gozar participando 
en grupos
Ser capaz de escoitar
e interactuar cos 
demais

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Gozar celebrando Halloween en inglés (C6)
 Divertirse interpretando un chant (C6, C8)

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:
- Happy Halloween! chant.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Plástica:  Debuxar  un  disfrace  de  Halloween.  Confeccionar  un  acordeón  de
Halloween

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.
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 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

 Opcional: Cantar a versión karaoke da canción
 Actividade extra: Tarxeta de Halloween.
 Actividade opcional do Busy Book: Realizar a actividade de Halloween, páxina 44

do Busy Book de Bugs World 2.
 Facer  a  folla  fotocopiable  do  TN:  Confeccionar  un  acordeón  de  Halloween,

páxina 220

AVALIACIÓN

1. RECURSOS 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 chant Happy Halloween!. (C1, C5, C6, C8)
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

Halloween. (C1, C8)
 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando

cantan o chant Happy Halloween! (C1, C5, C6, C8)
 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como por exemplo repasar

o vocabulario aprendido ata este momento. (C1, C7, C8)
 Mostrar  interese  e  curiosidade  cara  ás  celebración  británicas  tales  como

Halloween e recoñecer a diversidade lingüística como un elemento enriquecedor.
(C1, C4, C5, C8)
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CHRISTMAS

OBXECTIVOS

 Identificar os adornos dunha árbore de Nadal (C3, C6)
 Cantar e interpretar unha canción de Nadal (C1, C6, C7)
 Identificar debuxos nun calendario de Nadal (C6, C7)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e debuxar. Cantar Oh, Christmas tree. L1

Falar

- Cantar a canción Oh, Christmas tree. L1
- Xogar a The Christmas tree ' s got a... L1
- Xogar a Hands on heads! L2
- Cantar e interpretar Oh, Christmas tree. L2

Ler

- Identificar cousas que poden ir na árbore de Nadal. L1
- Observar e comparar calendarios. L2

Escribir

- Decorar a árbore de Nadal. L1
- Confeccionar un calendario de Nadal. L2

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- How lovely...

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Tree, branches
- Ball, card, bell, star
- Calendar

Linguaxe reciclada:
- Christmas, present
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- Números 1-10

Linguaxe receptiva:
- Put the... on the...
- The Christmas tree 's got...
- Look and compare

 Pronunciación
- Os alumnos poñen atención  na pronunciación  mentres  cantan a canción  Oh,

Christmas tree.

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

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB 
páxina 59

Todas a actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: ex. Cantar a 
canción Oh, Christmas tree

Mostrar interese por 
cantar cancións en 
inglés.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

Gozar usando as 
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 59

Educación para o ocio:
A importancia de festexar 
celebración para sentirse 
feliz.
Educación para a paz: A 
importancia de respectar 
todo tipo de celebración

Respectar e gozar 
coas celebración 
sociais.
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C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina 
59
TN páxina 
226

Debuxar os adornos de
Nadal.
Confeccionar un 
calendario de Nadal. 
(fotocopiable).

Gozar utilizando a 
imaxinación para realizar
traballos artísticos.

C7 Competencia 
para aprender a
aprender.

BB páxina
45

Os alumnos repasan o 
vocabulario aprendido 
realizando a actividade 
do Busy Book.

Mostrar vontade para 
repasar e reflexionar 
sobre a propia 
aprendizaxe

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
59

Iniciativa para realizar 
as rutinas por si 
mesmos e participar en
actividades de grupo. 
Ex. Xogar ao xogo The 
Christmas tree 's got 
a...

Mostrar respecto polo 
resto do grupo.
Gozar participando en 
grupos
Ser capaz de escoitar e 
interactuar cos demais

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Gozar celebrando dla Navidad en inglés (C6)
 Gozar decorando unha árbore de Nadal (C6)
 Interese en confeccionar un calendario de Nadal (C6, C7, C8)

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:
- Oh, Christmas tree

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Plástica: Debuxar os adornos de Nadal. Confeccionar un calendario de Nadal.
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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

 Opcional: Os nenos xogan ao xogo The Christmas tree ' s got a... en grupos.
 Opcional: ditado de cores.
 Opcional: Os nenos cantan a versión karaoke de Oh, Christmas tree.
 Actividade opcional do Busy Book: Realizar a actividade de Nadal, páxina 45 do

Busy Book de Bugs World 2.
 Actividade extra: calendarios navideño.
 Facer a folla fotocopiable do TN: Make a Christmas calendar, páxina 226

AVALIACIÓN

1. RECURSOS 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 a canción Oh, Christmas tree. (C1, C5, C6, C8)
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

elementos do nadal. (C1, C8)
 Recoñecer e reproducir  aspectos fonéticos,  ritmo, acentuación e ton, mentres

cantan a canción Oh, Christmas tree. (C1, C5, C6, C8)
 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como por exemplo repasar

o vocabulario aprendido ata este momento. (C1, C7, C8)
 Mostrar  interese  e  curiosidade  cara  a  celebración  como  IDe  recoñecer  a

diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. (C1, C4, C5, C8)
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EASTER

OBXECTIVOS

 Identificar elementos asociados con la Pascua (C3, C6)
 Cantar unha canción de Pascua (C1, C6, C7)
 Seguir instrucións (C5, C7)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e escribir.

Falar

- Cantar It 's Easter time! e sinalar.

Ler

- Ler as instrucións para facer os exercicios.

Escribir

- Debuxar un ovo de Pascua. Falar.
- Confeccionar o ovo de Pascua e o poliño de Pascua.

Coñecemento da lingua a través do uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Where 's the...
- It 's in the...

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- Easter egg / bunny / chick

Linguaxe reciclada:
- Happy Easter!
- Bathroom, bedroom,
- living room, kitchen,
- garden, garage
- Números 1-4
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Linguaxe receptiva:
- It 's Easter time
- Let 's have some fun
- Let 's find the eggs

 Pronunciación
- Os alumnos  poñen atención  á  pronunciación  mentres  cantan  a  canción  It  's

Easter time!.

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

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia
Básica

Páxina Actividade Criterios de
Avaliación

C1 Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

PB páxina
60

Todas a actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: ex. Cantar It 
's Easter time!

Mostrar interese por
cantar cancións en 
inglés.

C2 Competencia 
matemática.

PB páxina
61

Os alumnos realizan un 
exercicio de contar 
relacionado coa Pascua.

Interese por 
recoñecer os 
números en inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

Gozar usando as 
novas tecnoloxías 
para repasar e 
ampliar o que 
aprenderon na 
unidade.

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páxina
61

Educación para o ocio:
A importancia de festexar 
celebración para sentirse 
feliz.
Educación para a paz: A 
importancia de respectar 
todo tipo de celebración

Respectar e gozar 
coas celebración 
sociais.

73

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


C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
61
TN 
páxina 
230

Debuxar un ovo de Pascua 
nunha casa.
Confeccionar un ovo de 
Pascua e un pollito de Pascua
(fotocopiable).

Gozar utilizando a 
imaxinación para 
realizar traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

BB páxina
46

Os alumnos repasan o 
vocabulario aprendido 
realizando a actividade do 
Busy Book.

Mostrar vontade 
para repasar e 
reflexionar sobre a 
propia aprendizaxe

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

TN 
páxina 
230

Iniciativa para realizar as 
rutinas por si mesmos e 
participar en actividades de 
grupo. Ex. Realizar a 
actividade fotocopiable.

Mostrar respecto 
polo resto do grupo.
Gozar participando 
en grupos
Ser capaz de 
escoitar e 
interactuar cos 
demais

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Gozar celebrando la Pascua en inglés (C6)
 Divertirse familiarizándose con personaxes tradicionais de Pascua (C6, C7)

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:
- It 's Easter time!

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Plástica:  Debuxar  un  ovo  de  Pascua  nunha  casa.  Confeccionar  un  ovo  de
Pascua e un poliño de Pascua

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

 Opcional: Os nenos cantan a versión karaoke de It ' s Easter time.
 Actividade opcional do Busy Book: Realizar a actividade de Pascua, páxina 46 do

Busy Book de Bugs World 2.
 Facer a folla fotocopiable do TN: Make the Easter egg and Easter chick, páxina
230

AVALIACIÓN

1. RECURSOS 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 It ' s Easter time!. (C1, C5, C6, C8)
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

elementos relacionados con la Pascua.  (C1, C2, C8)
 Recoñecer e reproducir  aspectos fonéticos,  ritmo, acentuación e ton, mentres

cantan It 's Easter time!. (C1, C5, C6, C8)
 Utilizar estratexias básicas para aprender a aprender, como por exemplo repasar

o vocabulario aprendido ata este momento. (C1, C7, C8) 
 Mostrar  interese  e  curiosidade  cara  a  celebración  como  tIDe  recoñecer  a

diversidade lingüística como un elemento enriquecedor. (C1, C4, C5, C8)
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

 b

 f

 B1.1. Estratexias de 
comprensión:

 Iniciación, a través do xogo e 
da expresión corporal e 
musical, 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 
moi sinxelas conectadas cos 
intereses do alumnado.

 Captación da idea global e 
identificación dalgúns 
elementos específicos en 
textos orais, con axuda de 

 B1.1. Comprender o sentido 
xeral de textos orais propios da 
súa idade (contos breves e 
sinxelos, rimas infantís, 
cancións 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 básica 
(nome, idade, gustos…), 
instrucións elementais e 

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

 CCL

 PLEB1.2. Comprende vocabulario 
básico sobre temas familiares a través 
de apoio visual.

 CCL

 PLEB1.3. Comprende preguntas 
básicas(nome, idade e gustos) sobre si
mesmo/a e dos e das demais.

 CCL

 CAA
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

elementos lingüísticos e non 
lingüísticos do contexto.

 Identificación do tema de textos
sinxelos, adaptados á idade e 
próximos á súa experiencia 
(contos, rimas, cancións…).

 Asociación de palabras e 
expresións sinxelas con 
elementos paraverbais.

 Asociación de palabras e 
frases sinxelas con elementos 
xestuais e visuais ou co apoio 
de ilustracións en soporte 
papel e dixital.

 Seguimento verbal e non 
verbal de instrucións moi 
sinxelas.

 Repetición, memorización e 
observación de modelos, para 
a adquisición de léxico e 

peticións relativas ao 
comportamento na aula.

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

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

 PLEB1.4. Sigue instrucións e 
comprende peticións relativas á vida 
escolar e da súa contorna (Open/close
the book, sit down…).

 CCL

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 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 non verbais.

 Usar linguaxe non verbal que 
corresponda á situación 
comunicativa (xestos, 
expresións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal).

 Sinalar obxectos ou realizar 
accións que aclaren o 
significado.

 B2.1. Falar de si mesmo/a e 
das persoas da súa contorna 
inmediata, de lugares e 
obxectos, así como de expresar
os seus gustos e intereses, 
usando expresións e frases 
sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas 
ou enlazadas con conectores 
básicos (and/or).

 B2.2. Participar activamente en 
conversas que requiran un 
intercambio directo de 
información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre 
temas moi familiares, aínda que
en ocasións a pronuncia non 
sexa tan clara e poida provocar 
confusións lingüísticas. 

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

 PLEB2.1. Fai presentacións moi 
breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre temas 
moi próximos a un mesmo e dos e das
demais (dicir o seu nome e idade, a 
cor do pelo e os ollos, presentar á súa 
familia, indicar as súas preferencias) 
cunha pronuncia e entoación 
comprensibles.

 CCL

 PLEB2.2. Pregunta e responde para 
dar/obter información en conversas 
básicas (nome, idade, gustos).

 CCL

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de 
escoita atenta.

 CSC

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

 CCL

 CSC
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 Participar en representacións, 
memorizar e recitar poemas, 
cantar cancións, contar contos 
etc., empregando respostas 
verbais e non verbais 
(movemento, accións, 
debuxos, modelado ou 
mímica).

 PLEB2.5. Amosa unha actitude 
positiva cara á aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. 

 CSC
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

 b

 f

 B3.1. Estratexias de 
comprensión:

 Activación progresiva dos 
coñecementos previos en 
relación á tipoloxía e tema de 
textos próximos a súa idade.

 Identificación, moi guiada, da 
idea global de textos sinxelos e
do seu interese (contos, 
cancións, rimas…) co apoio 
das ilustracións 
correspondentes.

 Identificación de palabras clave
do texto, relacionadas cos e 

 B3.1. Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral e 
as ideas principais en textos 
simples e breves relacionados 
con temas familiares e de 
interese para o alumnado, que 
contan con apoio visual. 

 B3.2. Utilizar e aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión
do sentido xeral, a e as ideas 
principais do texto.

 B3.3. Discriminar patróns 
gráficos e recoñecer os 

 PLEB3.1. Comprende palabras e 
frases simples en textos moi sinxelos 
relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral.

 CCL

 PLEB3.2. Comprende a idea principal 
dunha historia sinxela 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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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

coas personaxes e o contexto 
co apoio de ilustracións.

 B3.2. Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos: 

 Interese e curiosidade por 
aprender unha lingua 
estranxeira.

 Achegamento a algúns 
aspectos culturais semellantes 
á realidades do alumnado a 
través de producións 
multimedia e de manifestacións
artísticas da cultura dos países 
onde se fala a lingua 
estranxeira.

 B3.3. Patróns gráficos, 
convencións ortográficas e de 
puntuación elementais: 

 Identificación y uso de léxico e 
de estruturas elementais 

significados e intencións 
comunicativas básicas 
relacionados coas convencións 
ortográficas básicas que 
expresan pausas, exclamacións
e interrogacións.

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

 PLEB3.4. Le en voz alta textos 
sinxelos e previamente traballados de 
forma oral, con entoación e pronuncia 
comprensibles.

 CCL

 CAA

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 b

 f

 i

 B4.1. Estratexias de produción:

 Planificación:

 Seleccionar o tipo de texto que 
se vai producir: conto, notas, 
diálogo teatral… próximos a 
súa idade.

 Execución:

 Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos.

 Compensar as carencias 
léxicas mediante o uso do 
dicionario visual do alumnado e
material dixital adaptado á súa 
idade.

 Seleccionar e empregar 
progresivamente o léxico 
adecuado ao tema.

 B4.1. Escribir textos moi curtos 
e sinxelos, compostos de frases
simples illadas, nun rexistro 
neutro, utilizando con razoable 
corrección as convencións 
ortográficas e os principais 
signos de puntuación, para falar
de si mesmo, 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.

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

 PLEB4.1. Escribe palabras 
relacionadas coa súa imaxe e a súa 
vida cotiá traballadas previamente de 
forma oral.

 CCL

 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, 
organizadas con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura.

 CCL

 CAA

 PLEB4.4. Completa unha táboa con 
datos persoais básicos (nome, apelido,
idade...).

 CCL

 CAA
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 Iniciarse no uso dalgún recurso
cohesivo para non repetir 
palabras.

 Apoiarse nas palabras e frases 
coñecidas previamente en 
interaccións orais sinxelas e de
lectura.

 Iniciarse no emprego de 
materiais dixitais próximos a 
súa idade para reproducir 
mensaxes escritos sinxelos.

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

 Uso dos signos de puntuación 
máis básicos.

 Asociación global de grafía, 
pronunciación e significado a 
partir de modelos escritos que 
representan expresións orais 
coñecidas.

ortografía totalmente 
normalizada.

 PLEB4.5. 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

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL

 b

 f

 B5.1. Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos:

 Interese e curiosidade por 
aprender unha lingua 
estranxeira.

 B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais básicos 
concretos e significativos e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha 

 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.

 CCL

 CAA

 CSC
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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

 Achegamento a algúns 
aspectos culturais semellantes 
á realidades do alumnado a 
través de producións 
multimedia e de manifestacións
artísticas da cultura dos países 
onde se fala a lingua 
estranxeira.

 Identificación de similitudes e 
diferenzas entre as linguas que
coñece para mellorar a súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada.

 B5.2. Funcións comunicativas:

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

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre 
aspectos persoais dun 
mesmo/a e dos e das demais 
(nome, apelido, idade, gustos).

comprensión adecuada do 
texto.

 B5.2. Amosar curiosidade pola 
lingua e desexos de participar 
en actividades individuais ou 
colectivas que soliciten o seu 
uso comunicativo.

 B5.3. Iniciar e rematar as 
interaccións adecuadamente.

 B5.4. Obter e dar información 
básica persoal, á súa contorna 
máis inmediata e na situación 
de comunicación propia da 
aula.

 B5.5. Expresar nocións moi 
básicas e elementais relativas a
tamaño, cantidade, posesión, 
número calidades físicas, forma
e cor.

 B5.6. Comprender e expresar a
posesión.

 B5.7. Expresar e identificar os 
seus gustos.

 B5.8. Utilizar adecuadamente 
as estruturas morfosintácticas 
máis básicas e frecuentes para 
realizar as funcións 
comunicativas propias do seu 
nivel. 

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

 CCL

 CSC

 PLEB5.3. Recoñece preguntas e 
respostas sinxelas sobre si mesmo/a e
dos e das demais.

 CCL

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

 CCL

 CSC

 PLEB5.5.Identifica, asocia e menciona 
palabras e frases simples moi 
próximos á súa idade con imaxes 
ilustrativas que clarifican o seu 
significado.

 CCL

 PLEB5.6. Adquire as rutinas de 
saúdos e despedidas e diríxese aos 
demais utilizando as fórmulas de 
cortesía básicas.

 CSC

 PLEB5.7. Expresa e identifica a 
posesión referida a si mesmo/a e a 
unha terceira persoa.

 CCL

 PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle
gusta e o que non lle gusta.

 CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre os 
animais máis próximos a súa 
contorna, bebida…Realización 
de preguntas e respostas 
sinxelas sobre os días da 
semana, os meses e o tempo 
atmosférico etc.

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre a 
localización de obxectos etc.

 Identificación e seguimento de 
instrucións.

 Expresión da posesión dun 
mesmo/a e dunha terceira 
persoa.

 Expresión do que lle gusta e 
non lle gusta.

 Identificación dos materias que 
compoñen os obxectos.

 Identificación das partes do 
corpo e da cara.

 Identificación dos membros da 
familia próximos.

 Identificación dos elementos 
máis próximos á súa contorna.

 Expresión de habilidade e 
capacidade para realizar unha 
acción en negativa e afirmativa.

 B5.9. Recoñecer estruturas 
sintácticas básicas e os seus 
significados asociados.

 B5.10. Utilizar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores 
básicos como “e, ou”, 
adecuándoas aos propósitos 
comunicativos.

 B5.11. Mostrar un control 
limitado dun conxunto de 
estruturas gramaticais sinxelas 
e de modelos de oracións e 
frases dentro un repertorio 
memorizado.

 B5.12. Comprender e utilizar o 
léxico propio do nivel en 
contextos comunicativos 
sinxelos.

 B5.13. Recoñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico de 
alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas 
habituais e concretos 
relacionados coas súas 
experiencias, necesidades e 
intereses. 

 B5.14. Valorar as linguas 
estranxeiras como instrumento 
de comunicación.

 PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os
elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos máis básicos.

 CCL

 CSC

 PLEB5.10. Diferenza preguntas e 
respostas moi simples.

 CCL

 CSC

 PLEB5.11. Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e moi sinxelas 
para, por exemplo, desenvolverse nas 
interaccións de aula e expresar e 
preguntar cantidades.

 CCL

 PLEB5.12. Participa activamente en 
xogos de letras, elaboración de 
glosarios ilustrados,dramatizacións 
etc.

 CSC

 PLEB5.13. Expresa estados de ánimo 
elementais (happy/sad, bored…).

 CCL

 PLEB5.14. 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 de forma oral.

 CCL

 CAA
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  B5.15. Comparar aspectos 
básicos das linguas que coñece
para mellorar na súa 

 PLEB5.15. Amosa interese por 
comunicarse na lingua estranxeira nas 
interaccións de aula.

 CCL

 CSC
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 PLEB5.16. Compara aspectos moi 
básicos e elementais (gráficos, 
sintácticos, léxicos) das linguas que 
coñece.

 CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 B5.4. Léxico oral de alta 
frecuencia (recepción e 
produción) relativo a cores, 
números ata o 50, materiais 
escolares, formas xeométricas 
básicas, membros da familia, 
comidas e bebidas máis cotiás,
xoguetes, estado e 
sentimentos, tempo 
atmosférico, días da semana, 
meses, accións, materiais, 
animais domésticos (de 
compañía e de granxa), partes 
do corpo e da cara, e partes da
casa.
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