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INTRODUCTION

OBXECTIVOS

 Saudar e despedirse (C1, C5)
 Saudar os personaxes do curso (C1, C5)
 Cantar unha canción e representala (C1, C6)
 Interpretar un diálogo (C1, C5)
 Intercambiar información persoal (C1, C5)
 Escoitar un conto e entendelo (C1, C4, C6)
 Aprender o abecedario (C1, C6)
 Contar ata vinte (C1, C2)
 Repasar a linguaxe do primeiro ciclo (C1, C7)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e ler. Preguntar e contestar. L1
- Escoitar e ler o conto. L2
- Escoitar e sinalar. L3

Falar
- Saudar a Spike e Gracie. L1
- Cantar The Bug Hello song. L1
- Cantar The Bug Hello song. L2
- Cantar the Bugs Alphabet song. L3

Ler
- Ler e completar. L1
- Comprobar a comprensión do conto. L2
- Presentar o abecedario. L3
- Ler as instrucións para a realización dos exercicios.

Escribir
- Escribir o nome no Activity Book. L1
- Debuxar e escribir sobre un mesmo. L1
- Contar e escribir. L2
- Recordar o conto. Escribir e unir. L2
- Escribir a carta. L3
- Atopar e escribir. L3
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Coñecemento da lingua a través do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- What 's your name?
- I 'm...
- How old are you?
- I 'm... years old.
- How are you?
- I 'm fine, thanks.

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- leaf/leaves, library, computer, project, project files, internet, school bags, best
- O abecedario
- (C) is for (cow).
- one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen,

fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty
- spider, grasshopper

Linguaxe reciclada:
- Hello
- school, classroom
- book
- Números 1-10
- Good morning
- Look!
- scissors, ball, horse, pizza, egg, cow

Linguaxe receptiva:
- Hi!
- fun
- What can we do for our Ciencias project?
- Where?
- It 's under the leaf.
- Let 's look for/at some information
- Come on!
- That 's great!
- Good idea!
- Good morning!
- best
- Well done!
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 Pronunciación
- Os alumnos poñen atención á pronunciación mentres cantan The Bug Hello song

e the Bugs Alphabet song.

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar cancións.
- 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 
2, 4

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. The Bug 
Hello song e the Bugs 
Alphabet song

Amosar interese por
aprender inglés.
Aprender a saudar 
e despedirse en 
inglés

C2 Competencia 
matemática.

PB páxina
4

Números 1-20 Amosar interese por
aprender e utilizar 
os números en 
inglés.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB páxina
3

Arañas e saltón Amosar interese por
aprender feitos 
relacionados con 
insectos en inglés.

C4 Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB páxina
2

Educación Moral e Cívica:
A importancia de ser 
educados cando coñecen 
alguén, dicindo Hello e Good 
Bye.
Educación para o Medio: A 
importancia de protexer e 
respectar todo tipo de 
animais, incluíndo arañas e 
saltón.

Aprender a saudar 
e despedirse en 
inglés

Amosar respecto 
cara aos animais e 
cara ao medio en 
xeral.
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C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina 
4

Aprender o abecedario e 
cantar unha canción.

Divertirse mentres 
aprenden cancións en 
inglés.

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.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a propia 
capacidade de 
participar nas 
actividades de clase. 
Amosar vontade para 
seguir instrucións 
sinxelas

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxinas 2 
e 4

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

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a propia 
capacidade de 
participar nas 
actividades de clase.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Amosar interese por aprender inglés
 Aprender a saudar e despedirse en inglés
 Divertirse coas actividades de clase
 Amosar desexos de participar
 Amosar respecto cara ao resto da clase

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. The Bug Hello song e the Bugs Alphabet song
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CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Coñecemento do medio: arañas e saltón.

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  coñecen  novos  falantes  da  lingua

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

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN   Á DIVERSIDADE
 Actividade  extra  para  fast  finishers:  os  nenos  debuxan  un  amigo  nos  seus
cadernos e unha viñeta de banda deseñada saíndo da súa boca, dicindo o seu nome
e cantos anos ten.
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 255-256)

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
 Avaliación informal

- Avaliación da unidade por parte do profesor

 Avaliación formal
- Diagnostic Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como saudar e

preguntar información básica.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
cantan as cancións Bug Hello e the Bugs Alphabet song.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir os seus nomes no Activity Book

 Recoñecer e reproducir aspectos fonéticos, ritmo, acentuación e ton, cando din o
abecedario.

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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UNIT 1
Archie 's pet

OBXECTIVOS

 Usar a linguaxe relacionada cos obxectos de clase (C1)
 Dicir onde están as cousas (C1, C5)
 Cantar unha canción e recitar un chant (C1, C6)
 Escoitar un conto e entendelo (C1, C6)
 Ler un conto (C1, C6, C8)
 Identificar mascotas e describilas (C1, C3, C5)
 Representar un diálogo curto (C1, C5)
 Escoitar e ler información relacionada con outras áreas de aprendizaxe (C1, C3,
C4)
 Confeccionar un minilibro (C1, C6, C8)
 Recoñecer as relacións entre os sons e a ortografía (C1, C6)
 Ler unha tira banda deseñadaa (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Facer o rap dos obxectos da clase. L1
- Escoitar a canción It 's school again!. L1
- Escoitar. Preguntar e contestar. L1
- Escoitar o conto.L2
- Escoitar e numerar.L2
- Escoitar e responder.L3
- Escoitar e ler o conto.L3
- Escoitar e señalar.L4
- Escoitar e xogar a un xogo de adivinar.L4
- Escoitar e relacionar.L5
- Escoitar, ler e repetir.L6
- Escoitar, rodear e dicir as palabras. Escribir.L6
- Escoitar e ler o conto.L6
- Escoitar e numerar.L7

Falar
- Adiviñar a flashcard. L1
- Xogar a Missing flashcard. L1
- Cantar a canción It 's school again!. L1
- Xogar a in, on, under. L2
- Xogar a Esconder o saltamontes.L2
- Interpretar a canción It 's school again!.L3
- Xogar a un xogo coas word cards.L3
- Nomear as mascotas.L4
- Recitar o chant What 's that noise?.L4
- Recordar o conto.L5
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- Representar o chant What 's that noise?.L6

Ler
- Relacionar as word cards coas flashcards. L1
- Ler e escribir a carta. L1
- Ler e dibujar.L2
- Ler e dicir verdadeiro ou falso.L5
- Poñer os adhesivos de bocadillos de texto.L5
- Ler o conto co minibook.L5
- Ler o conto en voz alta.L6
- Completar o álbum de fotos de Spike cos adhesivos. L7

Escribir
- Atopar e colorear. Escribir. L1
- Atopar a araña escondida.L3
- Recordar o conto. Debuxar verdadeiro ou falso.L3
- Atopar e escribir.L3
- Escribir as palabras.L4
- Debuxar, colorear e escribir.L4
- Escribir as palabras.L5
- Escribir as palabras.L7
- Observar, ler e escribir.L7
- Corrixir as actividades do Bug Review.L7
- Facer a autoevaluación.L7

Coñecemento da lingua a través do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Here 's my...
- What is it?
- It 's a...
- What 's that noise?
- Where 's...?
- They ‘ve got...

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- pen, ruler, notebook, desk, chair, school bag
- Where is it?
- in, on, under
- hamster, dog, tortoise, bird, fish
- front/back legs, wings, antennae, head
- true, false
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Linguaxe reciclada:
- teacher, flower, spider, grasshopper
- eyes, mouth
- red, blue, yellow, pink, white, purple, brown, green,
- orange, black
- two, four, six, eight
- project
- T-shirt

Linguaxe receptiva:
- Sit down, please.
- Today is Pet Day.
- I don ' t know.
- But the grasshopper jumps.
- Oh, no!/Oh, dear!
- Catch it!
- That 's right!
- Come on, girls / boys!
- insects, plants
- grasshopers have got...
- They eat / jump / walk / (can) fly
- favourite

 Pronunciación
- O son schwa /´/ como en flower

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 5

PB 
páxinas 
6-7

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. It 's 
school again!
Escoitar un conto sobre o Día
das Mascotas.

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar cunha historia
sobre mascotas

C2 Competencia 
matemática.
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C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 9

As partes do corpo
dun saltón

Amosar curiosidade 
por aprender sobre 
as partes dun 
insecto.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 9

Educación para o Medio:
A importancia de coidar o 
medio, incluíndo insectos e 
animais en xeral.

Amosar interese e 
respectar os animais

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

AB páxina
61

Facer o minibook Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
10, 57

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets e as Portfolio 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
1 e completan o Picture 
Dictionary do AB.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 8

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Recitar o chant What 's that 
noise?.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase
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Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

 Amosar interese por aprender inglés
 Amosar  interese  por  describir  onde  están  as  cousas  da  clase  e  describir

mascotas
 Gozar escoitando e lendo o conto e cantando as cancións
 Divertirse coas actividades de clase
 Gozar coa realización do minilibro
 Amosar desexos de participar
 Ser capaz de seguir rutinas
 Amosar interese en facer ben as actividades escritas do Activity Book
 Amosar respecto cara ao resto da clase

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 school again!.
- What 's that noise?.

Conto:
- Pet Day

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Naturais: Partes do corpo dun saltón
 Plástica:  Facer un minilibro. Facer a portada do minilibro.L5.
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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
 Debuxar e colorear obxectos do seu propio material escolar, Ex. a súa regra, o
seu boli e o seu mochila, e etiquetar cada obxecto. L1
 Escribir anagramas co vocabulario que aprenderon sobre os obxectos da clase,
L2.
 Debuxar dous ou tres arañas ou saltón máis no debuxo do Activity Book páxina
7, actividade 7. L3
 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Charlie 's new pen. L3
 Inventar  un  xogo  de  palabras  debuxando  liñas  para  representar  as  letras  do

vocabulario relacionado con mascotas que aprenderon. L4
 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven What 's that noise? L4
 Decorar as portadas dos seus minilibros. L5
 Os  nenos  escollen  unha  ou  máis  palabras  do  Bug  Phonics e  debúxanas  e
etiquetan nos seus cadernos. L6
 Escribir  unha lista de todas as palabras novas que aprenderon nesta unidade.

L7
 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie. L7
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 255-256).
 Mixed-ability worksheets.

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
- Bug Review 1. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 1 Test
- Term Test. Units 1, 2, 3.
- End-of-year Test
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2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar -It

' s school again!
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

o mundo das mascotas.
 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 recitan.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir sobre obxectos da clase e sobre animais.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan unha rima co son schwa.

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

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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UNIT 2
It 's a witch!

OBXECTIVOS

 Usar linguaxe relacionada coa roupa (C1)
 Describir o que alguén leva posto (C1, C5)
 Cantar cancións e representalas (C1, C6)
 Escoitar un conto e entendelo (C1, C6)
 Ler un conto (C1, C6, C8)
 Identificar os membros da familia (C1, C5)
 Representar un diálogo curto (C1, C5, C6)
 Escoitar e ler información relacionada con outras áreas de aprendizaxe (C1, C3,
C4)
 Participar nunha actividade comunicativa (C1, C5)
 Recoñecer as relacións entre os sons e a ortografía (C1, C6)
 Ler unha tira banda deseñadaa (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar. Falar e adivinar.L1
- Escoitar o conto.L2
- Escoitar e ler o conto.L3
- Escoitar e señalar.L4
- Escoitar e xogar a un xogo de adivinar.L4
- Escoitar e relacionar.L5
- Escoitar, ler e repetir.L6
- Escoitar, ordenar e escribir. Dicir as palabras.L6
- Escoitar e ler o conto.L6
- Escoitar e numerar.L7

Falar
- Adiviñar a flashcard.L1
- Dicir o Clothes word rap.L1
- Xogar a Magic Eyes.L1
- Cantar a canción A hat on her head.L1
- Xogar a Blindfold game.L2
- Escoitar e numerar.L2
- Play Guess the picture.L2
- Interpretar a canción A hat on her head.L3
- Xogar a I 'm wearing ….L3
- Recordar o conto.L3
- Xogar a Read my lips.L4
- Cantar a canción Eight in my family.L4
- Xogar a un xogo de flashcards.L5
- Xogar a un xogo.L5
- Interpretar a canción Eight in my family!.L6
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Ler
- Relacionar as word cards coas flashcards.L1
- Ler e escribir a carta.L1
- Atopar a araña escondida.L3
- Ler, debuxar e escribir.L4
- Ler e dicir verdadeiro ou falso.L5
- Ler, escribir e relacionar.L5
- Ler o conto en voz alta.L6
- Completar o álbum de fotos de Spike.L7

Escribir
- Atopar e escribir.L1
- Completar, debuxar e colorear.L2
- Recordar o conto. Debuxar verdadeiro ou falso.L3
- Debuxar, colorear e escribir.L3
- Rodear e escribir.L4
- Facer un libro de Halloween.L5
- Escribir as palabras.L7
- Observar e escribir.L7
- Facer a autoevaluación.L7
- Corrixir as actividades do Bug Review.L7

Coñecemento da lingua a través do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- What 's he /she wearing?
- I 'm / he 's / She 's wearing (a)...
- Is it...? / Yes, it is. / No, it isn ' t.

- What do you do at Halloween?

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- T-shirt, dress, jeans, socks, shoes, trainers, hat, coat
- family, mum, dad, auntie, uncle, cousin, sister, brother, me
- witch, pink, green, me, big
- true, false

Linguaxe reciclada:
- black, red, purple, blue, white, yellow, brown, green, pink
- It 's (a)...
- Hello!
- How are you?
- Where 's...?
- I don ' t know.
- house, project, big, eight
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- go, make, play, wear, say
Linguaxe receptiva:

- on his/her head
- We ' re here!, Come in!, Sorry!, Help!
- There 's a witch.
- Don ' t be silly!, Surprise!
- Trick or treat?
- games, pumpkin lanterns, parties, celebrate, costumes
- 31 st October, Halloween

 Pronunciación
- Diferenciar os sons de /I/ como en pink e /i.../ como en jeans

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar cancións.
- 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 11

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción A hat on her head.

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar escoitando 
unha canción sobre 
roupa.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 15

Aprender sobre a tradición de
Halloween no Reino Unido

Amosar curiosidade 
por aprender sobre 
festividades 
tradicionais doutros 
países.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

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

PB 
páxina 15

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar as
tradicións doutros países e 
culturas.

Amosar respecto 
cara ás diferenzas 
culturais e 
tradicións.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

AB páxina
63

Facer o libro de Halloween Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
16, 57

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets e as Portfolio 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
2 e completan o Picture 
Dictionary do AB.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas.
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 14

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Cantar a canción Eight in my 
family

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Amosar interese por aprender inglés
 Interese por  describir  o  que alguén leva posto  e  falar  sobre  os  membros  da

familia.
 Gozar escoitando e lendo o conto e cantando as cancións
 Divertirse coas actividades de clase
 Interese por comentar como a xente celebra Halloween
 Gozar cun xogo comunicativo
 Amosar desexos de participar
 Ser capaz de seguir rutinas
 Amosar interese en facer ben as actividades escritas do Activity Book
 Amosar respecto cara ao resto da clase
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EDUCACIÓN LITERARIA
 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos

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

cancións, contar contos, etc:
Cancións e rimas:
- The Clothes word rap
- A hat on her head
- Eight in my family
Conto:
- Conto de Halloween

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Aprender sobre a tradición de Halloween no Reino Unido.
 Plástica:  Confeccionar un libro 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.
 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
 Debuxar a Annie ou a Joe nos seus cadernos. Pedirlles que etiqueten a roupa que

leva posta o seu personaxe co vocabulario da lección. L1
 Escribir  unha  sinxela  descrición  do  que  leva  posto  outro  neno  da  clase  sen

escribir o seu nome. Pedir aos nenos que intercambien a súa descrición con outro
fast finisher, que ten que lela e adiviñar a quen describe. L2.

 Mirar o cadro 1 do conto da páxina 12 do Pupil  '  s Book durante un minuto,
intentando memorizar todo o que hai no debuxo. Pedirlles que pechen os libros e

fagan unha lista  de  todas  as  cousas  que poidan  recordar  do  debuxo,  Ex.  mum,
dad, auntie, uncle, sister, car, house, hat, etc L3

 Debuxar a súa propia familia e etiquetala co vocabulario da lección. L4
 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven What 's Auntie Annie wearing?. L4
 Facer  un  personaxe  co  seu  libro  de  Halloween  e  escribir  unha descrición  da

bruxa ou o mago que fixeron nos seus cadernos. L5
 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven The Halloween Party. L5
 Os nenos escollen unha ou máis palabras do Activity Book páxina 15, actividade
11, edebúxanas e etiquetan nos seus cadernos. L6
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 Retar aos nenos a escribir o máximo número de obxectos da clase que poidan 
incluíndo  as  seis  palabras  do  día  de  Spike  para  esta  unidade  (pen,  ruler,
notebook, school bag, desk, chair).L7

 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie. L7
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 255-256).
 Mixed-ability worksheets.

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
- Bug Review 2. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 2 Test
- Term Test. Units 1, 2, 3.
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar -

The Clothes word rap
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

o mundo de Halloween.
 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 recitan.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
escribir un libro de Halloween.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
recitan unha rima para distinguir entre os sons /I/ como en pink e /i.../ como en
jeans.

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

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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UNIT 3
What 's the matter, Tiger?

OBXECTIVOS

 Usar linguaxe relacionada con partes do corpo dos animais (C1)
 Describir animais salvaxes (C1, C3)
 Cantar cancións e representalas (C1, C6)
 Escoitar un conto e entendelo (C1, C6)
 Ler un conto (C1, C6, C8)
 Falar sobre onde viven os animais (C1, C3, C5)
 Representar un diálogo curto (C1, C5)
 Escoitar e ler información relacionada con outras áreas de aprendizaxe (C1, C3,
C4)
 Confeccionar un minilibro (C1, C6, C8)
 Recoñecer as relacións entre os sons e a ortografía (C1, C6)
 Ler unha tira banda deseñadaa (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar

-  Escoitar a canción I ‘ve got whiskers. L1
-  Escoitar. Preguntar e deletrear. L1
-  Escoitar o conto. L2
-  Escoitar e numerar. L2
-  Escoitar e responder. L3
-  Escoitar e ler o conto. L3
-  Escoitar e poñer un tick ou unha cruz. Escribir. L3
-  Escoitar e sinalar. Cantar a canción Tigers live in the jungle. L4
-  Escoitar e xogar a un xogo de adiviñar. L4
-  Escoitar e relacionar. L5
-  Escoitar, ler e repetir. L6
-  Escoitar, rodear e dicir as palabras. Escribir. L6
-  Escoitar e ler o conto. L6
-  Escoitar e numerar. L7

Falar

-  Cantar o Animal body word rap. L1
-  Cantar a canción I ‘ve got whiskers. L1
-  Xogar a Guess the animal. L2
-  Interpretar a canción I ‘ve got whiskers. L3
-  Xogar a adiviñar a flashcard. L3
-  Xogar a Read my lips. L4
-  Xogar a Run and touch. L4
-  Recordar o conto. L5
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-  Interpretar a canción Tigers live in the jungle. L6

Ler
-  Representar con mímica as partes do corpo. L1
-  Adiviñar a flashcard. L1
-  Relacionar as word cards coas flashcards. L1
-  Ler e escribir a carta. L1
-  Xogar a un xogo coas word cards. L2
-  Atopar a araña escondida. L3
-  Ler e escribir. L4
-  Ler, debuxar e escribir. L4
-  Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
-  Ler e escribir. L5
-  Ler o conto co minibook. L5
-  Poñer os adhesivos de bocadillos de texto. L5
-  Ler o conto en voz alta. L6
-  Ler, escribir e relacionar. L7

Escribir
-  Atopar e escribir. L1
-  Escribir e unir. L2
-  Recordar o conto. Debuxar verdadeiro ou falso. L3
-  Facer un minilibro. L5
-  Observar e escribir. L7
-  Corrixir as actividades do Bug Review. L7
-  Facer a autoavaliación. L7

Coñecemento da lingua a través do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I ‘ve got (a)... / I haven ' t got (a)...
- I 'm a...
- How do you spell...?
- What 's the matter?
- I 'm scared. / I 'm not scared.

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- whiskers, teeth, tail, body, tongue, ears, eyes, mouth
- long, big, small
- I 'm great.
- tiger, gorilla, snake, leopard, whale, lion, zebra, crocodile, giraffe
- ... live in the jungle, sea, grasslands
- spider, storm, sleep, spaghetti
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- true, false
- eat

Linguaxe reciclada:
- fish
- You ' re...
- Is it a...?, It 's a...
- Look!, Help!
- black, brown, orange, white, green
- favourite
- leaves, four, legs, project

Linguaxe receptiva:
- One day
- (They) can live for...
- thirty-five / a hundred years.
- two / sixteen hours a day
- ... are walking in the jungle.
- What big / a big...!
- scared of... /... are never scared.
- Now it 's raining.
- Africa, wild animal, worm, cave
- hours, years, metres
- flowers, plants, birds, fruit, insects, turtles

 Pronunciación
- O son /s/ como en snake

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar cancións.
- 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 
20

Todas as actividades 
da unidade utilizan a 
linguaxe como 
instrumento de 
comunicación: Ex. 
cantar a canción Tigers
live in the jungle.

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar escoitando unha 
canción sobre animais 
salvaxes.

C2 Competencia 
matemática.
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C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
21

Aprender sobre animais 
salvaxes na sección de 
Science.

Amosar curiosidade 
por aprender feitos 
sobre a selva e os 
animais salvaxes que
viven nela.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
17-21

Educación para o Medio:
A importancia de respectar e 
protexer os animais como 
parte do medio.

Amosar respecto 
cara a todos os seres
vivos.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxina 
21

Facer o minibook Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
22, 58

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets e as Portfolio 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
3 e completan o Picture 
Dictionary do AB.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 
17

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Cantar a canción I ‘ve got 
whiskers

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase
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Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Amosar interese por aprender inglés
 Interese  por  describir  a  aparencia  dos  animais  salvaxes  e  do  medio  no  que

viven
 Gozar escoitando e lendo o conto e cantando as cancións
 Divertirse coas actividades de clase
 Gozar coa realización do minilibro
 Amosar desexos de participar
 Ser capaz de seguir rutinas
 Interese en facer correctamente as actividades escritas do Activity Book
 Amosar respecto cara ao resto da clase

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 ‘ve got whiskers
- Tigers live in the jungle
Conto:
- Tiger and Gorilla

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias: Animais salvaxes.
 Plástica:  Facer un minilibro e a súa portada.

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
 Os  alumnos  que  rematen  antes  poden  escoller  un  dos  animais  do  Pupil  '  s

Book  páxina  17,  a  parte  do  tigre,  e  debuxalo  nos  seus  cadernos.  Despois
etiquetan as partes do seu corpo. L1
 Os nenos escriben anagramas coas partes do corpo que aprenderon, Ex. rase =

ears. Cando rematan, intercambian os seus anagramas con outro fast finisher.
Resolven despois  os anagramas do compañeiro e escriben as partes do corpo
correctamente. L2.

 Os nenos escriben unha descrición do seu propio corpo utilizando a linguaxe da
lección: I ‘ve got.... Tamén poden debuxarse a si mesmos e colorealo para ilustrar
a súa descrición escrita.L3

 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven What 's the matter, Tiger? L3
 Os nenos debuxan tres columnas nos seus cadernos e escriben en cada unha,

unha destas palabras:   grasslands, jungle  e sea. Pídeselles  que clasifiquen os
animais desta lección nas columnas correctas. Tamén se pode retar aos nenos a
que engadan outros animais que coñezan a cada columna. L4

 Os nenos escollen unha páxina do seu minilibro e fan unha lista no seu caderno
de todo o que ven no debuxo. L5

 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Where 's the giraffe? L5
 Os nenos fan un xogo de palabras debuxando liñas en substitución das letras

dunha das palabras do Activity Book páxina 21, actividade 11. L6
 Propoñer  aos  nenos  o  reto  de  escribir  tantas  pezas  de  vestir  como  poidan,

incluídas as seis palabras do día de Spike para esta unidade (trainers, T-shirt,
dress, shoes, coat, socks, hat, jeans). L7

 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie L7
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 255-256).
 Mixed-ability worksheets.

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
- Bug Review 3. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 3 Test
- Term Test. Units 1, 2, 3.
- End-of-year Test
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2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar I

‘ve got whiskers.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

o mundo dos animais salvaxes.
 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 recitan.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
completando o Bug review.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
escoitan unha rima para practicar o son/s/ como en snake.

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

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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Bug Revision
Units 1, 2 and 3

OBXECTIVOS

 Identificar obxectos de clase (C1, C3)
 Identificar pezas de vestir (C1, C3)
 Identificar partes do corpo dos animais (C1, C3)
 Identificar animais domésticos (mascotas) (C1, C3)
 Identificar membros da familia (C1, C3)
 Identificar animais salvaxes e os seus hábitats (C1, C3)
 Escoitar un diálogo e entendelo (C1, C6, C8)
 Interpretar un diálogo (C1, C5, C7)
 Escoitar e ler información relacionada con outra cultura (C1, C3, C6)
 Preparar un proxecto relacionado con outra cultura (C1, C3, C6, C8)
 Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe (C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar e ler
- Escoitar acerca de uniformes escolares

Falar

- Interpretar un diálogo

Ler
- Ler e falar. Escoitar e comprobar

Escribir
- Deseñar un uniforme escolar.

Coñecemento da lingua a través do seu uso
Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- Here 's my...
- Where 's...?
- It 's under the...
- I 'm...
- I ‘ve got...
- I 'm wearing...
- The (crocodile) has got... / he ' s got...
- (Gorillas) live in the...
- I 'm not scared!
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- This is...

 Vocabulario

- desk, pen, notebook
- fish, tortoise, bird
- jeans, T-shirt, trainers, dress, hat, shoes, socks, shirt, skirt, tie, trousers
- mum, dad, brother, sister, family
- mouth, teeth, tail, whiskers
- crocodile, whale, gorilla, tiger
- sea, jungle
- five
- big, long
- brown, orange, purple, black, blue, white, green, red, yellow, grey
- Halloween, witch
- school uniform

Linguaxe receptiva:
- never
- the UK
- different
- colours
- design, describe

 Pronunciación
- Os alumnos practican a pronunciación mentres escoitan un texto sobre uniformes

escolares.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Memorizar cancións.
- 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 
23

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. ler frases 
para repasar vocabulario.

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar repasando os 
contidos aprendidos.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
24

Aprender sobre uniformes 
escolares en UK e 
comparalos cos do seu propio
país.

Amosar curiosidade 
por aprender cousas 
relacionadas cos 
hábitos escolares 
noutros países.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
24

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar a 
todo o mundo 
independentemente da súa 
aparencia física ou da roupa 
que leven.

Ser respectuoso con 
todo o mundo.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
24

Deseñar un uniforme escolar. Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

Toda esta unidade está 
dedicada a repasar o que 
aprenderon durante as 3 
últimas unidades.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.
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C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB páxina 
23

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por 
si mesmos e participar 
en actividades de 
grupo. Ex. Interpretar 
un diálogo.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a propia 
capacidade de participar 
nas actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Gozar escoitando e interpretando un diálogo
 Interese por aprender cousas sobre os nenos doutros países
 Confianza na propia capacidade para utilizar o inglés en contexto
 Conciencia do mundo que os rodea e das súas diferenzas culturais
 Gozar preparando un proxecto de tipo intercurricular
 Amosar interese por escoitar e interactuar cos demais
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Amosar respecto cara ao resto da clase

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Uniformes escolares en UK.
 Plástica:  Deseñar un uniforme escolar.

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
 Pide aos nenos que miren de novo as frases con debuxos da actividade 1 e vexan

se  poden  inventar  eles  algunha  outra  facendo  outros  debuxos.  Os  máis
avanzados pode que queiran cambiar os textos para adaptalos aos seus debuxos.
Logo danlle su(s) frase(s) a outro neno que tamén rematara antes para que la(s)
resolva.

 Os nenos fan anagramas con algunhas ou con todas as palabras de pezas de
vestir da páxina 24 do Pupil ' s Book e dánllelos a outros compañeiros que tamén
remataran antes para que os resolvan, p. ex. eti = tie..

 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes
(páxinas 255-256).

 Mixed-ability worksheets.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
Toda a unidade está dedicada a repasar os contidos aprendidos nas tres últimas
unidades.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como ler frases

utilizando o vocabulario aprendido.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

as tres últimas unidades.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan un diálogo e o interpretan.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
describir un uniforme escolar.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
escoitan un texto sobre uniformes escolares en UK.

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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UNIT 4
I 'm very hungry!

OBXECTIVOS

 Utilizar linguaxe relacionada coa comida (C1)
 Expresar que nos gusta e que non (C1, C5)
 Cantar unha canción e recitar un chant (C1, C6)
 Escoitar un conto e entendelo (C1, C6)
 Ler un conto (C1, C8)
 Dar instrucións para poñer a mesa (C1, C5, C6)
 Representar un diálogo curto (C1, C5)
 Escoitar e ler información relacionada con outras áreas de aprendizaxe (C2, C3,
C4)
 Participar nunha actividade comunicativa (C1, C5)
 Recoñecer as relacións entre os sons e a ortografía (C1, C6)
 Ler unha tira banda deseñadaa (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar o chant I like macaroni. L1
- Escoitar. Preguntar e contestar. L1
- Escoitar o conto. L2
- Escoitar e rodear. Debuxar. L2
- Escoitar e ler o conto. L3
- Escoitar e sinalar. Cantar a canción Oh, I 'm very hungry!. L4
- Escoitar e ler. Representar. L4
- Escoitar e relacionar. L5
- Escoitar, ler e repetir. L6
- Escoitar, ordenar e escribir. Dicir as palabras. L6
- Escoitar e ler o conto. L6
- Escoitar e numerar. L7

Falar
- Recitar o Food word rap. L1
- Xogar a I like / I don ' t like. L1
- Recitar o chant I like macaroni. L1
- Xogar a un xogo coas word cards. L2
- Xogar a Guess the menu. L2
- Representar o chant I like macaroni. L3
- Xogar a Memory. L3
- Recordar o conto. L3
- Facer mímica e falar. L4
- Xogar a Lay the table. L4
- Xogar a Do you like ice cream?. L5
- Xogar a un xogo. L5
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- Interpretar a canción Oh, I 'm very hungry!. L6

Ler
- Adiviñar a flashcard. L1
- Relacionar as word cards coas flashcards. L1
- Ler e escribir a carta. L1
- Ler e relacionar. L2
- Atopar a araña escondida. L3
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Elaborar tarxetas de comida. L5
- Ler o conto en voz alta. L6

Escribir
- Escribir as palabras. L1
- Recordar o conto. Debuxar verdadeiro ou falso. L3
- Debuxar e escribir un menú. L3
- Atopar e escribir. L4
- Atopar e completar. L4
- Ordenar e escribir. L5
- Escribir as palabras. L7
- Observar e escribir. L7
- Corrixir as actividades do Bug Review. L7
- Facer a autoavaliación. L7

Coñecemento da lingua a través do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I like... / I don ' t like...
- I love ice cream.
- Do you like...? / Yes, I do. / No, I don ' t.
- Can I have some more, please?
- Here you are.
- ... come from plants, animals, grains.

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- macaroni, salade, fish, sausages, chips, rice, ice cream, orange juice
- Fruit, cereal, vegetables, bread, sugar, sweets
- Food, plants, animals, grains
- plate, knife, fork, spoon, glass, table
- Put the... on the table.
- I 'm (very) hungry.
- True, false
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Linguaxe reciclada:
- one, two, three, five, six
- milk, cheese, chicken, eggs
- likes, eats
- What about you?
- delicious, project
- Yes, please., Thank you.
- project

Linguaxe receptiva:
- It 's lunchtime.
- ... are in the school canteen.
- What 's for lunch today?
- He sits down.
- He eats and eats, but he 's still hungry.
- Do you want some ice cream?
- I 'm not hungry now.
- sweets, sugar, cereal, cheese
- ... are not very good for you.
- I can ' t fly now!, I ‘ve got tummy ache!

 Pronunciación
- Distinguir entre os sons /I/ como en fish e /aI/ como en knife

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar cancións.
- 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 
25

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar o 
chant I like macaroni.

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar escoitando un 
chant sobre comida.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 

PB 
páxina 
29

Aprender sobre a pirámide 
nutricional na sección de 
Science.

Amosar curiosidade 
por aprender sobre 
grupos de comidas e
as súas propiedades.
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co mundo 
físico.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
29

Educación para a saúde:
A importancia de levar unha 
dieta variada para estar sans.

Seguir hábitos 
saudables.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
29

Elaborar as tarxetas de 
comidas.

Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
28, 58

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets e as Portfolio 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
4 e completan o Picture 
Dictionary do AB.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 
28

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Cantar a canción Oh, I 'm 
very hungry!.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade de
participar nas 
actividades de clase.
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Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Amosar interese por aprender inglés
 Interese por amosar os seus gustos sobre comidas e preguntar qué comidas lles
gustan aos demais.
 Gozar escoitando e lendo o conto e cantando as cancións
 Divertirse coas actividades de clase
 Concienciarse sobre a procedencia da comida
 Gozar cun xogo comunicativo
 Amosar desexos de participar
 Ser capaz de seguir rutinas
 Amosar interese por facer ben as actividades escritas do Activity Book
 Amosar respecto cara ao resto da clase

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 Food word rap
- the chant I like macaroni.
- the song Oh, I 'm very hungry!.
Conto:
- It 's lunchtime.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias: Grupos de comidas.
 Plástica:  Elaborar as tarxetas de comidas.

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
 Os nenos fan unha sinxela táboa de dúas columnas nos seus cadernos e debuxan

unha cara sorrinte na parte superior dunha e unha cara triste na outra. Logo
escriben tantas palabras de alimentos como poidan. L1

 Os nenos escriben anagramas cos nomes de alimentos que aprenderon. L2.
 Os nenos miran a viñeta 1 do conto na páxina 26 do Pupil 's Book durante un

minuto, tratando de recordar todo o que hai no menú. L3
 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Sausages for lunch. L3
 Os  nenos  inventan  un  xogo  para  descubrir  palabras  debuxando  liñas  en

substitución das letras dun dos obxectos para a mesa da lección. L4
 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven I 'm very hungry. L4
 Os nenos usan os seus food cards para preparar a súa comida favorita na mesa

do taboleiro de xogo. L5
 Os alumnos elixen dúas palabras da actividade 11, páxina 27 do Activity Book e

debúxanas e escríbenas nos seus cadernos. L6
 Reta aos nenos a escribir o maior número posible de partes do corpo, incluíndo as

seis palabras do día de Spike (teeth, whiskers, body, tongue, tail, eyes). L7
 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie L7
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 255-256).
 Mixed-ability worksheets.

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
- Bug Review 4. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 4 Test
- Term Test. Units 4, 5, 6.
- End-of-year Test
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2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar I

like macaroni!.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

o mundo da comida.
 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 recitan.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
completando o Bug review.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
escoitan unha rima para practicar os sons /I/ como en fish e /aI/como en knife.

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

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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UNIT 5
Yes, I can!

OBXECTIVOS
 Usar linguaxe relacionada cos deportes (C1)
 Describir as habilidades deportivas (C1, C3, C6)
 Facer preguntas sobre as habilidades deportivas (C1, C3, C5)
 Cantar cancións e representalas (C1, C6)
 Escoitar un conto e entendelo (C1, C6)
 Ler un conto (C1, C6, C8)
 Contar de 20 50 (C1, C2)
 Participar nun xogo comunicativo (C1, C5)
 Escoitar e ler información relacionada con outras áreas de aprendizaxe (C1, C3,
C4)
 Confeccionar un minilibro (C1, C6, C8)
 Recoñecer as relacións entre os sons e a ortografía (C1, C6)
 Ler unha tira banda deseñadaa (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar
- Escoitar. Facer mímica e falar. L1
- Escoitar e numerar. Escribir. L1
- Escoitar o conto. L2
- Escoitar e marcar cun tick. Escribir can ou can ' t. L2
- Escoitar e responder. L3
- Escoitar e ler o conto. L3
- Escoitar e xogar a un xogo de adiviñar. L4
- Escoitar e unir os números. L4
- Escoitar e relacionar. L5
- Escoitar, ler e repetir. L6
- Escoitar, ordenar e escribir. Dicir as palabras. L6
- Escoitar e ler o conto. L6
- Escoitar e numerar. L7
- Escoitar e escribir. L7

Falar
- Recitar o Sports word rap. L1
- Facer mímica dos deportes. L1
- Cantar a canción Look at me!. L1
- Xogar ao xogo de I can / I can ' t. L2
- Xogar a Find the picture. L2
- Interpretar a canción Look at me!. L3
- Xogar a un xogo coas word cards. L3
- Dicir os números. L4
- Interpretar. Cantar a canción The Basketball. L4
- Recordar o conto. L5
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- Interpretar The Basketball Song. L6
Ler
- Adiviñar a flashcard. L1
- Ler e escribir a carta. L1
- Relacionar as word cards coas flashcards. L1
- Atopar a araña escondida. L3
- Atopar os números secretos de Spike e Gracie. L4
- Ler e escribir. L4
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Ler, escribir e relacionar. L5
- Poñer os adhesivos de bocadillos de texto. L5
- Ler o conto co minibook. L5
- Ler o conto en voz alta. L6
- Ler e escribir. L7
- Corrixir as actividades do Bug Review. L7
- Completar o álbum de fotos de Spike. L7

Escribir
- Marcar cun tick ou cunha cruz. Escribir. L2
- Recordar o conto. Debuxar verdadeiro ou falso. L3
- Escribir. Preguntar e contestar. L3
- Facer un minilibro. L5
- Facer a portada do minilibro. L5
- Facer a autoavaliación. L7

Coñecemento da lingua a través do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I can... / I can ' t...
- We can...
- Can you... ?
- Yes, I can. / No, I can ' t.
- Have you got (number 35)?
- Yes I have. / No, I haven ' t.
- Now it 's my/your turn.

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- play football, play basketball, play tennis, skateboard, ride a bike, rollerblade
- play computer games
- Números 20-50
- black, hat, bag, eight, play
- true, false
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Linguaxe reciclada:
- Números 1-5
- What 's the matter?
- Look!
- Well done!
- house, ball, TV, water

Linguaxe receptiva:
- Quick! Throw the ball!
- score, shoot, whistle
- Pass to me!
- (fifty) points
- dance, serve, ride a motorbike, score goals
- Look at me
- kilometres, fast, hour, famous
- You ' re fantastic!

 Pronunciación
- Distinguir entre os sons /oe/ como en hat e /eI/como en play

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar cancións.
- 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 31

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción Look at me!.

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar escoitando un 
chant sobre 
deportes.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 35

Aprender sobre deportistas 
famosos.

Amosar curiosidade 
por aprender feitos 
deportivos.
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C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 35

Educación para a saúde:
A importancia de practicar 
deportes para estar sans e en
forma.

Amosar desexos de 
seguir hábitos 
saudables.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
35

Facer o minibook Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
34, 59

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets e as Portfolio 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
5 e completan o Picture 
Dictionary do AB.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 34

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Cantar a canción The 
Basketball Song

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase
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Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Amosar interese por aprender inglés
 Interese por falar sobre os deportes saben e que non saben facer
 Gozar contando ata cincuenta
 Gozar escoitando e lendo o conto e cantando as cancións
 Divertirse coas actividades de clase
 Gozar coa realización do minilibro
 Amosar desexos de participar
 Ser capaz de seguir rutinas
 Amosar interese por facer ben as actividades escritas do Activity Book
 Amosar respecto cara ao resto da clase

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 Sports word rap
- the song Look at me!.
- The Basketball Song
Conto:
- Hannah wants to do sport.

CONTIDOS INTER CURRICULARES
 Educación Física: Identificar a deportistas famosos e as súas habilidades.
 Plástica:  Facer un 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
 Escribir os nomes de seis deportes nos seus cadernos e clasificalos por gustos. L1
 Debuxar un deportista famoso e escribir sobre o que é capaz de facer. L2
 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Goal! L2
 Escribir un pequeno texto sobre un dos seus amigos, describindo o que pode ou

non pode facer. L3
 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Can you play tennis? L3
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 Os nenos escriben sumas e pásanas a outro  fast finisher para que as resolva.
L4

 Os nenos escollen unha páxina do seu minilibro e escriben unha lista no seu
caderno de todo o que ven no debuxo. L5
 Os nenos escollen unha ou dúas palabras do Activity Book páxina 33, actividade
11 y debúxanas e escriben nos seus cadernos. L6
 Retar aos nenos a escribir tatas palabras relacionadas con comida como lles sea

posible, incluíndo as seis palabras do día de Spike para esta unidade (sausages,
salade, chips, rice, orange juice, ice cream). L7.

 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie L7
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 255-256).
 Mixed-ability worksheets.

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
- Bug Review 5. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 5 Test
- Term Test. Units 4, 5, 6.
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar  en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar

Look at me!.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

o mundo do deporte.
 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 recitan.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
completando o Bug review.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
escoitan unha rima para practicar os sons /oe/ e /eI/.

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

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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UNIT 6
Gerry the giant

OBXECTIVOS
 Usar linguaxe relacionada coas rutinas diarias (C1)
 Falar sobre as rutinas diarias (C1, C3, C5)
 Cantar cancións e representalas (C1, C6)
 Escoitar un conto e entendelo (C1, C6)
 Ler un conto (C1, C6, C8)
 Dar a hora e preguntala (C1, C2, C5)
 Participar nun xogo comunicativo (C1, C2, C5)
 Representar un diálogo curto (C1, C5)
 Escoitar e ler información relacionada con outras áreas de aprendizaxe (C1, C3,
C4)
 Recoñecer as relacións entre os sons e a ortografía (C1, C6)
 Ler unha tira banda deseñadaa (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e facer mímica. L1
- Escoitar. Dicir e facer mímica. L1
- Escoitar o conto. L2
- Escoitar e ler o conto. L3
- Escoitar e sinalar. Cantar a canción What time is it?. L4
- Escoitar e dicir. Xogar a un xogo de adiviñar. L4
- Escoitar e debuxar. L4
- Escoitar e relacionar. L5
- Escoitar e comprobar. Dicir verdadeiro ou falso. L5
- Escoitar, ler e repetir. L6
- Escoitar, ordenar e escribir. Dicir as palabras. L6
- Escoitar e ler o conto. L6
- Escoitar e numerar. L7

Falar

- Cantar o Morning routine word rap. L1
- Facer mímica e dicir. L1
- Cantar a canción In the morning. L1
- Xogar a Memory. L2
- Xogar a Bingo. L2
- Xogar a Guess the picture. L2
- Interpretar a canción In the morning. L3
- Xogar a un xogo coas word cards. L3
- Recordar o conto. L3
- Dicir a hora. L4
- Xogar a Routine Chain. L5
- Representalo. L5
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- Interpretar a canción What time is it?. L6
Ler
- Adiviñar a flashcard. L1
- Relacionar as word cards coas flashcards. L1
- Ler e escribir a carta. L1
- Atopar a araña escondida. L3
- Ler e rodear: Marta ou Simon. L5
- Ler o conto en voz alta. L6
- Completar o álbum de fotos de Spike. L7
- Ler e debuxar. L7
- Corrixir as actividades do Bug Review. L7

Escribir
- Escribir. L1
- Escribir as frases correctas. L2
- Recordar o conto. Debuxar verdadeiro ou falso. L3
- Numerar e escribir en orde. L3
- Observar a actividade 8 e escribir. L4
- Escribir sobre si mesmos. L7
- Realizar a autoavaliación. L7

Coñecemento da lingua a través do seu uso
Coñecementos lingüísticos:

 Gramática

- in the morning
- What time is it?
- It 's... o’clock. / It 's half past...
- I have lunch, I have dinner, I go to bed at... o’clock / at half past...

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- I get up, I have a shower, I brush my teeth, I get dressed, I have breakfast, I go to

school
- It 's breakfast time, It 's lunchtime, It 's dinnertime,
- It 's bedtime.
- No, it isn ' t. / Yes, it is.
- giant, giraffe, jump, get, garden, go
- true, false

Linguaxe reciclada:
- Números 1-12
- school, clean, dirty
- I 'm very hungry!
- run, play, eat
- horrible, orange juice, party
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- I like... / I don ' t like...
- I 'm very hungry!

Linguaxe receptiva:
- daily routines, shampoo, soap
- brush, stretch, zip, splash, munch
- every day, It 's too early.
- Please don ' t eat me!, Go away!, Help!
- I ‘ve got an idea!

 Pronunciación
Distinguir entre os sons /g/como en garden e /dZ/ como en giant

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar cancións.
- 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 37

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar o 
chant In the morning.

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar escoitando un 
chant sobre rutinas.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 41

Aprender sobre as rutinas 
diarias na sección de Ciencias
Sociais.

Amosar curiosidade 
por aprender acerca 
das rutinas e 
comparalas coas 
propias.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

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

PB 
páxina 
38-39

Educación para a saúde:
A importancia de seguir 
rutinas e hábitos saudables, 
tales como lavarse os dentes 
ou ducharse todos os días.

Amosar desexos de 
seguir hábitos 
saudables.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
41

Facer un reloxo. Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
42, 59

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets e as Portfolio 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
6 e completan o Picture 
Dictionary do AB.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 40

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Cantar a canción What time 
is it?

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Amosar interese por aprender inglés
 Interese por falar sobre rutinas diarias e por descubrir as rutinas doutros nenos.
 Amosar  confianza  e  divertirse  ao  realizar  actividades  de  mímica  e  de

representacións
 Gozar aprendendo a dicir a hora
 Amosar pracer ao escoitar e ler o conto e ao cantar as cancións
 Divertirse coas actividades de clase
 Gozar cun xogo comunicativo
 Conciencia das diferenzas entre as rutinas diarias en UK e en España
 Amosar desexos de participar
 Ser capaz de seguir rutinas
 Amosar interese por realizar correctamente as actividades do Activity Book
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 Amosar respecto cara ao resto da clase

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 Morning routine word rap
- the song In the morning
- the song What time is it?.
Conto:
- Daily routines.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Diferenzas entre as rutinas diarias en UK e en España.
 Plástica:  Facer un reloxo.

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
 Os nenos debúxanse a si mesmos facendo unha das actividades desta lección e

escriben unha frase xunto ao debuxo, p. ex. I have breakfast. etc. L1
 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Splash, splash, splash! L1
 Os nenos debuxan nos seus cadernos unha táboa de dúas columnas e poñen

unha cara sorrinte na parte superior dunha e unha cara triste na outra. Logo
dilles que escriban as rutinas matinais na columna axeitada, dependendo de se
lles gusta facelas ou non, p. ex. se lles gusta almorzar, escriben I have breakfast
na columna da cara sorrinte e se non lles gusta levantarse, escriben I get up na
columna da cara triste. L2

 Os nenos inventan un xogo para descubrir unha das rutinas matinais da lección
debuxando liñas en substitución das letras. L3

 Os  nenos  debuxan  tres  reloxos  con  distintas  horas.  Logo  intercámbianse  os
cadernos con outro compañeiro que escribe as horas debaixo de cada reloxo. L4

 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Annabelle 's morning L4.
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 Os  nenos  escriben  nos  seus  cadernos  cinco  horas  distintas.  Os  alumnos
intercámbianse os cadernos con outro neno que tamén rematara antes para que  lea
as horas e as poña no seu reloxo xigante. L5
 Os nenos elixen dúas palabras da actividade 11 do Activity Book, páxina 39, e as

debuxan e escríbenas nos seus cadernos. L6
 Propoñer aos nenos o reto de escribir tantos deportes como poidan, incluídas as

seis  palabras  do  día  de  Spike  para  esta  unidade  (ride  a  bike,  play  tennis,
skateboard, rollerblade, play football, play basketball). L7

 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie L7
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 255-256).
 Mixed-ability worksheets.

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
- Bug Review 6. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 6 Test
- Term Test. Units 4, 5, 6.
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar In

the morning.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

rutinas diarias.
 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 recitan.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
completando o Bug review.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
escoitan unha rima para practicar os sons /g/ e /dZ/.

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

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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Bug Revision
Units 4, 5 and 6

OBXECTIVOS
 Identificar alimentos (C1, C3)
 Identificar deportes (C1, C3)
 Identificar os números ata cincuenta (C1, C2)
 Identificar as rutinas diarias (C1, C3)
 Identificar os obxectos para a mesa (C1, C3)
 Dicir a hora (C1, C2)
 Escoitar un diálogo e entendelo (C1, C6, C8)
 Interpretar un diálogo (C1, C5, C7)
 Escoitar e ler información relacionada con outra cultura (C1, C3, C6)
 Preparar un proxecto relacionado con outra cultura (C1, C3, C6, C8)
 Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe (C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e ler. L1
- Escoitar e ler. L2

Falar

- Representar o diálogo. L1

Ler
- Ler e dicir. Escoitar e comprobar. L1

Escribir
- Deseñar un menú escolar saudable. L2

Coñecemento da lingua a través do seu uso
Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I like...
- I don ' t like...
- I ‘ve got. . . /We ‘ve got...
- I 'm very hungry!
- I can...
- I can ' t...
- Can you... ?
- Yes, I can.
- in the morning

52



- at half past (one), at (one) o’clock
- For my school lunch I have...
- I drink...

 Vocabulario

- fish, chips, rice, ice cream, soup, bread, vegetables,
- meat, salade, spaghetti, fruit, cookies, sandwichs,
- sushi, milk, orange juice, chicken
- plate, glass, knife, fork
- ride a bike, play football, skateboard, play tennis,
- play basketball
- twenty, forty, fifty
- I have a shower, I brush my teeth, I have breakfast,
- I get up, I go to school, I have dinner, I go to bed.
- half past, o’clock
- school lunch

Linguaxe receptiva:
- game, score, points
- score a goal
- now, then, well, different
- Let 's go!
- the UK, the USA, Australia
- live, countries, world
- design, describe

 Pronunciación
- Os  alumnos  practican  a  pronunciación  ao  escoitar  un  texto  sobre  comidas

escolares en distintos países.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Memorizar cancións.
- 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 
43

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. ler frases 
para repasar vocabulario.

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar repasando os 
contidos aprendidos.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
44

Aprender sobre as comidas 
escolares en distintos países 
e comparalos coas propias.

Amosar curiosidade 
por aprender feitos 
relacionados cos 
hábitos escolares 
noutros países.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
44

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar a 
todo o mundo 
independentemente dos seus
hábitos alimentarios.

Ser respectuoso con 
todo o mundo.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
44

Deseñar un menú escolar Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

Toda esta unidade está 
dedicada a repasar o que 
aprenderon durante as 3 
últimas unidades.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 
43

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Representar un diálogo.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase
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Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Gozar escoitando e representando un diálogo
 Interese por aprender feitos relacionados con nenos doutros países
 Amosar  confianza  e  gozar  coa  propia  capacidade  para  utilizar  o  inglés  en

contexto.
 Conciencia do mundo que os rodea e das súas diferenzas culturais
 Gozar preparando un proxecto de tipo intercurricular
 Amosar interese por escoitar e interactuar cos demais
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Amosar respecto cara ao resto da clase

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Comidas escolares en diferentes países Anglosaxons
 Plástica:  Deseñar un menú escolar.

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
 Os nenos miran de novo as frases con debuxos da actividade 1 e ven se poden

inventar eles algunha outra facendo outros debuxos. Os máis avanzados pode
que queiran cambiar os textos para adaptalos aos seus debuxos.  Logo danlle
su(s) frase(s) a outro neno que tamén rematara antes para que la(s) resolva.

 Os  nenos  debuxan  un  prato  cunha  comida  de  colexio  e  unha  bebida.  Logo
pásanllo/llelo a outro fast finisher para que escriba unha descrición como a do
exercicio 2 da páxina 44 do Pupil ' s Book.

 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes
(páxinas 255-256).

 Mixed-ability worksheets.
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
Toda a unidade está dedicada a repasar os contidos aprendidos nas tres últimas
unidades.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como ler frases

utilizando o vocabulario aprendido.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

as tres últimas unidades.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan un diálogo e o interpretan.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
describir unha comida escolar.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
escoitan un texto sobre menús escolares no mundo.

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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UNIT 7
Holidays at summer camp

OBXECTIVOS

 Falar sobre sitios aos que ir de campamento en verán (C1, C3, C5)
 Falar sobre cousas que se fan nos campamentos de verán (C1, C3, C6)
 Cantar cancións e representalas (C1, C6)
 Escoitar un conto e entendelo (C1, C6)
 Ler un conto (C1, C6, C8)
 Usar linguaxe relacionada coa praia (C1, C2, C5)
 Participar nun xogo comunicativo (C1, C2, C5)
 Representar un diálogo curto (C1, C5)
 Escoitar e ler información relacionada con outras áreas de aprendizaxe (C1, C3,
C4)
 Confeccionar un minilibro (C1, C6, C8)
 Recoñecer as relacións entre os sons e a ortografía (C1, C6)
 Ler unha tira banda deseñadaa (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar a canción Let 's go to summer camp. L1
- Facer mímica e adiviñar. L1
- Escoitar. Preguntar e deletrear. L1
- Escoitar o conto. L2
- Escoitar e numerar. L2
- Escoitar e responder. L3
- Escoitar e ler o conto. L3
- Escoitar e sinalar. L4
- Escoitar e xogar a un xogo de adiviñar. L4
- Escoitar e relacionar. L5
- Escoitar, ler e repetir. L6
- Escoitar, rodear e dicir as palabras. Escribir. L6
- Escoitar e ler o conto. L6
- Escoitar e numerar. L7

Falar

- Recitar o Places word rap. L1
- Cantar a canción Let 's go to summer camp. L1
- Xogar a Spike Says. L2
- Xogar a Guess the place. L2
- Interpretar a canción Let 's go to summer camp. L3
- Xogar a un xogo coas word cards. L3
- Facer mímica e dicir. L4
- Cantar a canción I ‘ve got a sun hat. L4
- Recordar o conto. L5
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- Interpretar a canción I ‘ve got a sun hat. L6
Ler

- Adiviñar a flashcard. L1
- Relacionar as word cards coas flashcards. L1
- Ler e escribir a carta. L1
- Ler, observar e escribir. L2
- Atopar a araña escondida. L3
- Ler, debuxar e escribir. L3
- Ler e relacionar. Debuxar e escribir. L4
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Ler o conto co minibook. L5
- Poñer os adhesivos de bocadillos de texto. L5
- Ler o conto en voz alta. L6
- Corrixir as actividades do Bug Review. L7
- Completar o álbum de fotos de Spike. L7

Escribir
- Relacionar e escribir. L1
- Recordar o conto. Debuxar verdadeiro ou falso. L3
- Escribir as palabras. L4
- Ordenar e escribir. L5
- Facer un minilibro. L5
- Escribir. L7
- Escribir as frases. L7
- Realizar a autoavaliación. L7

Coñecemento da lingua a través do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática

- We go to the...
- I ‘ve got...
- What 's the weather like?

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- beach, mountains, park, swimming pool, country,
- lake, summer camp
- How do you spell...?
- swim, play, walk
- We ' re on holiday.
- sunglasses, towel, sun hat, sun cream, camera,
- beach ball, swimsuit, swimming trunks, bag
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- true, false

Linguaxe reciclada:
- The alphabet
- play football
- sea
- coat, blue, dog, sea, bed, bag
- hat, happy, hello, hot, hungry, holiday
- What 's that noise?

Linguaxe receptiva:
- Are you ready?
- Summer camp is fun!
- It 's noisy.
- I 'm (very) tired.
- Good night.
- cabin, weather
- It 's windy, It 's raining.
- the Arctic, the Amazon, the Alps, the Sahara
- It 's (very) hot / dry / wet / warm / cold.
- desert, rainforest, ocean, summer, winter, land,
- high, snow
- I can ' t sleep.
- the North Pole, South America, Europe, Africa
- taxi, bus, home

 Pronunciación
O son /h/ como en holiday

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar cancións.
- 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 45

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar o 
chant Let 's go to summer 
camp

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar escoitando 
unha canción sobre 
o verán.

C2 Competencia 
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matemática.
C3 Competencia 

no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 49

Aprender sobre lugares do 
mundo na sección de 
Xeografía.

Amosar curiosidade 
por aprender feitos 
doutros países.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 49

Educación para o ocio:
A importancia de viaxar para 
ampliar a mente.

Gozar realizando 
actividades de 
tempo libre.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
49

Facer o minibook Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
50, 60

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets e as Portfolio 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
7 e completan o Picture 
Dictionary do AB.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 48

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Cantar a canción I ‘ve got a 
sun hat.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Amosar interese por aprender inglés
 Amosar interese por falar sobre campamentos de verán
 Gozar escoitando e lendo o conto e cantando as cancións
 Divertirse coas actividades de clase
 Tomar conciencia dos diferentes climas que hai no mundo
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 Gozar coa realización do minilibro
 Amosar desexos de participar
 Ser capaz de seguir rutinas
 Interesarse por realizar correctamente as actividades do Activity Book
 Amosar respecto cara ao resto da clase

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 Places word rap
- The song Let 's go to summer camp
- The song I ‘ve got a sun hat.
Conto:
- The summer camp.

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Xeografía: Lugares do mundo
 Plástica:  Facer un 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
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Os nenos que escriben nos seus cadernos os nomes dos seis lugares desta lección
e os numeran do 1 ao 6 dependendo de cáles son os seus favoritos. 1 = o que
máis, 6 = o que menos. L1

 Os nenos debuxan símbolos para as distintas palabras do clima desta lección nos
seus cadernos e escriben os nomes de cada un. L2

 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Holiday time! L2
 Os nenos escriben anagramas cos nomes de lugares que aprenderon, p. ex.
chabe = beach. Logo, pídelles que llos intercambien con outro compañeiro

que tamén rematara antes que os demais. Deberán entón resolvercada  un  os
anagramas do outro. L3
 Pide a parellas de fast finishers que se alternen para adiviñar os obxectos que hai

na mochila do outro na actividade 9 do Activity Book, páxina 44. L4
 Pide aos nenos que fagan un debuxo do Ártico, a Amazónica, o Sahara ou Los

Alpes nos seus cadernos e que escriban o nome do lugar. L5
 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven The Arctic and Antarctic L5
 Pide aos nenos que elixan unha ou máis palabras da actividade 9 do Pupil  's

Book, páxina 50, e que as debuxen e as escriban nos seus cadernos. L6
 Propón aos nenos o reto de recordar e escribir as seis palabras do día de Spike

para esta unidade (have breakfast, have a shower, go to school, get up, brush
your teeth, get dressed). L7

 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Learn with Spike and Gracie L7
 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes

(páxinas 255-256).
 Mixed-ability worksheets.

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
- Bug Review 7. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 7 Test
- Term Test. Units 7 and 8.
- End-of-year Test
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2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar Let

' s go to summer camp.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

o mundo das vacacións.
 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 recitan.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
completando o Bug review.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
escoitan unha rima para practicar o son/h/.

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary do Activity Book cos adhesivos de  7.

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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UNIT 8
Puss in boots

OBXECTIVOS

 Describir persoas e o seu carácter (C1, C5)
 Repasar a linguaxe das unidades anteriores (C1, C7)
 Cantar cancións e representalas (C1, C6)
 Escoitar unha obra e entendela (C1, C6)
 Ler unha obra e representala (C1, C5, C6, C8)
 Memorizar un papel (C1, C6, C7)
 Escoitar e ler información relacionada con outras áreas de aprendizaxe (C1, C3,
C4)
 Confeccionar unha máscara (C1, C8)
 Recoñecer as relacións entre os sons e a ortografía (C1, C6)
 Ler unha tira banda deseñadaa (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar a canción Puss in boots. L1
- Escoitar. Preguntar e contestar. L1
- Escoitar a obra. L2
- Escoitar e numerar. L2
- Escoitar e ler a obra. L3
- Escoitar e sinalar. Cantar a canción I 'm an old man. L4
- Escoitar e xogar a un xogo de adiviñar. L4
- Escoitar e relacionar. L5
- Escoitar, ler e repetir. L6
- Escoitar, ordenar e escribir. Dicir as palabras. L6
- Escoitar e ler o conto. L6
- Escoitar e numerar. L7

Falar

- Dicir o Story characters word rap. L1
- Play Who 's who?. L1
- Cantar a canción Puss in boots. L1
- Xogar a un xogo coas word cards. L2
- Xogar a Guess who. L2
- Interpretar a canción Puss in boots. L3
- Facer un role play. L3
- Recordar a obra. L3
- Describir os personaxes. L4
- Xogar a Point to the characters. L4
- Representalo. L5
- Interpretar a canción I 'm an old man. L6
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Ler

- Adiviñar a flashcard. L1
- Ler e escribir a carta. L1
- Atopar a araña escondida. L3
- Ler e relacionar. L3
- Ler e rodear. L4
- Ler, debuxar e escribir. L4
- Ler e dicir verdadeiro ou falso. L5
- Ler e escribir. L5
- Ler o conto en voz alta. L6
- Corrixir as actividades do Bug Review. L7
- Completar o álbum de fotos de Spike. L7

Escribir
- Observar, ler e escribir. L1
- Escribir as frases. L2
- Recordar o conto. Debuxar verdadeiro ou falso. L3
- Escribir. L7
- Escribir as frases. L7
- Facer a autoavaliación. L7

Coñecemento da lingua a través do seu uso

Coñecementos lingüísticos:

 Gramática

- Who is it? / It 's...
- He 's wearing... / She 's wearing...

 Vocabulario

Linguaxe principal que usan os nenos:
- King, Queen, Prince, Princess, Father, Puss in boots
- rabbit, chicken, donkey, man, house
- boots, crown, sack of gold
- clever, kind, beautiful, rich, poor, young, handsome,
- old, small
- You can visit / go to...
- theatre, museum, zoo, river
- shower, English, teacher
- true, false
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Linguaxe reciclada:
- clothes, socks, shoes, T-shirt, jeans, coat, hat, dress
- yellow
- He /She can. . . /can ' t...
- swim, ride a bike, rollerblade, skateboard
- Can you...? Yes, I can. / No, I can ' t.
- fish, cat, clothes, friend, cold
- Thank you.

Linguaxe receptiva:
- One day a father gives his three sons a present.
- The next day, Puss visits the King.
- Here are some presents from...
- Who is Prince John?
- palace, sign, train, boat, headache
- catch a fish, speak English
- give, jump, help, get married
- Why?
- Please come to my palace for dinner.
- Non problem!

 Pronunciación
- Distinguir entre os sons /tS/ como en rich e /S/como en fish

Reflexión sobre a aprendizaxe:
- Memorizar cancións.
- 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 51

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar a 
canción Puss in boots

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar escoitando un 
chant sobre un 
conto tradicional.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 55

Aprender sobre actividades 
en Londres na sección de 
Xeografía.

Amosar curiosidade 
por aprender feitos 
sobre Londres.
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C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 
52-53

Educación Moral e Cívica:
A importancia de axudar aos 
demais cando nos piden 
axuda.

Amosar desexos de 
axudar aos demais.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
55

Facer unha máscara Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

AB 
páxina 
52, 60

Os alumnos avalían o seu 
propio traballo completando 
as Self-evaluation 
Worksheets e as Portfolio 
Worksheets.
Tamén completan unha 
actividade de auto avaliación 
no Activity Book Bug Review 
8 e completan o Picture 
Dictionary do AB.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ser capaz de seguir 
rutinas
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 54

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Cantar a canción - I 'm an 
old man

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.
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Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Amosar interese por aprender inglés
 Gozar escoitando, lendo e representando a obra
 Gozar ensaiando a obra para representala
 Amosar confianza e divertirse participando en actividades de dramatización
 Interese por aprender cousas relacionadas co que se pode ver e facer en Londres
 Divertirse elaborando o recortable dunha máscara.
 Amosar desexos de participar
 Ser capaz de seguir rutinas
 Amosar interese por facer ben as actividades escritas do Activity Book
 Amosar respecto cara ao resto da clase

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:
- Puss in boots
- I 'm an old man
Conto:
- Puss in boots.

CONTIDOS INTER CURRICULARES
 Xeografía: Actividades en Londres
 Plástica:  Facer unha máscara.

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
 Os fast finishers elixen un personaxe da actividade 1 do Pupil 's Book, páxina 51 e

escriben unha descrición sen escribir  o nome da persoa. Logo pídelles que se
cambien as súas descricións con outro fast finisher, que debe lela e escribir o
nome do personaxe correcto do conto. L1

 Pide aos nenos que miren de novo os debuxos da actividade 5 na páxina 48 dos
seus Activity Books. Pídelles que escriban unha frase para cada un usando I can...
ou I can ' t... dependendo de se saben ou non facer cada actividade. L2

 Os nenos  fan  un  debuxo  moi  sinxelo  da  súa  escena favorita  da  obra  e  que
escriban as frases que din os personaxes desa escena en bocadillos de texto. L3.
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 Pide aos nenos que debuxen e escriban a descrición doutro personaxe do conto
nos seus cadernos. L4.

 Actividade Opcional do DVD: Os nenos ven Puss in Boots L4
 Pide aos nenos que miren as fotos de lugares de Londres na páxina 55 dos seus

libros e que elixan dous lugares aos que máis lles gustaría ir. Logo pídelles que
escriban unha frase sobre os lugares que elixiron, p. ex. I like the museum and
the zoo. L5.

 Pide aos nenos que elixan dúas palabras da actividade 11 do Activity Book, páxina
51 e que as debuxen e escriban nos seus cadernos. L6.

 Propón aos nenos o reto de escribir tantos lugares como poidan, incluídas as seis
palabras  do  día  de  Spike  para  esta  unidade  (park,  beach,  swimming  pool,
country, mountains, lake). L7.

 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes
(páxinas 255-256).

 Mixed-ability worksheets.

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
- Bug Review 8. (AB)

 Avaliación formal
- Unit 8 Test
- Term Test. Units 7 and 8.
- End-of-year Test

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar -

Puss in boots
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

un conto tradicional.
 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 recitan.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
completando o Bug review.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
escoitan unha rima para practicar os sons /tS/ e /S/.

 Utilizar  estratexias  básicas  para  aprender  a  aprender,  como  por  exemplo
completar o Picture Dictionary do Activity Book cos adhesivos de  8.

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.

69



Bug Revision
Units 7 and 8

OBXECTIVOS
 Identificar lugares (C1, C3)
 Identificar obxectos de praia (C1, C3)
 Identificar personaxes (C1, C3)
 Escoitar un diálogo e entendelo (C1, C6, C8)
 Interpretar un diálogo (C1, C5, C7)
 Escoitar e ler información relacionada con outra cultura (C1, C3, C6)
 Preparar un proxecto relacionado con outra cultura (C1, C3, C6, C8)
 Repasar e reflexionar sobre a aprendizaxe (C7, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e ler. L1
- Escoitar e ler. L2

Falar
- Interpretar un diálogo. L1

Ler
- Ler e dicir. Escoitar e comprobar. L1

Escribir
- Deseñar un campamento de verán. L2

Coñecemento da lingua a través do seu uso
Coñecementos lingüísticos:

 Gramática
- I go (to)...
- Summer holidays are fun!
- I 'm wearing...
- I 'm very hungry!
- I ‘ve got...
- I 'm going to the...
- I 'm...
- I can... / I can ' t...
- We can... / We can ' t...
- Can you...?
- It 's raining.
- What can we do?
- Let 's go and see...
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 Vocabulario

- summer camp
- country, mountains, lake, park beach, swimming pool
- swimming trunks, sunglasses, sun hat, towel
- King, Queen, Prince, Princess, John, Puss in boots
- rich, handsome, beautiful, clever, big
- cat, English, hat, theatre, sea
- ride a bike, go swimming, go sailing, go fishing, paint,
- dance, act, study music, go horse riding, play tennis,
- play basketball
- walk, swim, play, go

Linguaxe receptiva:
- speak
- a play
- Great idea!
- Spain, England, the USA, Canada, France
- activity camp, arts camp, sports camp
- water sports, activities

 Pronunciación
- Os alumnos practican a pronunciación mentres escoitan un texto relacionado con

campamentos de verán.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Memorizar cancións.
- 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 as actividades 
da unidade utilizan a 
linguaxe como 
instrumento de 
comunicación: Ex. ler 
frases para repasar 
vocabulario.

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar repasando os 
contidos aprendidos.

C2 Competencia 
matemática.
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C3 Competencia 
no 
coñecemento 
e a interacción
co mundo 
físico.

PB 
páxina 
58

Aprender sobre 
campamentos de verán en 
todo o mundo e comparalos 
cos propios.

Amosar curiosidade 
por aprender feitos 
sobre campamentos 
de verán noutros 
países.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e 
cidadá.

PB 
páxina 
58

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar a 
todo o mundo 
independentemente das súas
preferencias vacacionales.

Aprender a ser 
respectuoso con todo
o mundo.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB 
páxina 
58

Deseñar un campamento de 
verán.

Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

Multi 
ROM

Toda a unidade está 
dedicada a repasar o que 
aprenderon nas dúas últimas 
unidades.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a propia
capacidade de 
participar nas 
actividades de clase.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 
57

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Representar un diálogo.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a propia
capacidade de 
participar nas 
actividades de clase.
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Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Gozar escoitando e representando un diálogo.
 Amosar interese por aprender cousas sobre nenos doutros países
 Confianza na propia capacidade para utilizar o inglés en contexto
 Conciencia do mundo que os rodea e das súas diferenzas culturais
 Gozar preparando un proxecto de tipo intercurricular
 Amosar interese por escoitar e interactuar cos demais
 Desexo de repasar e reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 Amosar respecto cara ao resto da clase

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Campamentos de verán no mundo.
 Plástica:  Deseñar un campamento de verán.

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
 Pide aos nenos que miren de novo as frases con debuxos da actividade 1 e vexan

se  poden  inventar  eles  algunha  outra  facendo  outros  debuxos.  Os  máis
avanzados pode que queiran cambiar os textos para adaptalos aos seus debuxos.
Logo danlle su(s) frase(s) a outro neno que tamén rematara antes para que la(s)
resolva. L1

 Pide aos nenos que escriban nos seus cadernos unha lista de todas as actividades
de campamentos de verán que aparecen na páxina 58 do Pupil ' s Book e que as
numeren  por  orde  de  preferencia.  Cando  rematen,  póñense  en  parellas  para
compartir a súa información cun compañeiro, p. ex. Number one: horse riding.
Number two: paint, etc. L2

 Realizar unha ou dúas actividades do Learning Routines Resource Bank. T.Notes
(páxinas 255-256).

 Mixed-ability worksheets.
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AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
Toda a unidade está dedicada a repasar os contidos aprendidos nas dúas últimas
unidades.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como ler frases

utilizando o vocabulario aprendido.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

as dúas últimas unidades.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan un diálogo e o representan.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
describir un campamento de verán.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
escoitan un texto sobre campamentos de verán polo mundo.

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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Festivals
It 's Christmas!

OBXECTIVOS
 Escoitar un conto e entendelo (C1, C6)
 Cantar unha canción e representala (C1, C6)
 Xogar a un xogo (C1, C5)
 Escribir unha carta a Papá Noel (C1, C6, C8)
 Facer peticións de xeito educado (C1, C5, C7)
 Confeccionar unha tarxeta para a árbore de Nadal (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e ler o conto. L2

Falar

- Adiviñar os regalos. L1
- Xogar e cantar It 's Father Christmas. L1
- Xogar a Merry Christmas. L2
- Xogar a un xogo de adiviñar. L2

Ler
- Ler e sinalar. L1
- Ler e relacionar. L1

Escribir
- Atopar e escribir. L1
- Escribir. L1
- Debuxar os seus regalos. L1
- Confeccionar unha tarxeta para a árbore de Nadal. L2

Coñecemento da lingua a través do seu uso
Coñecementos lingüísticos:

 Vocabulario
Linguaxe principal que usan os nenos:

- CD player, kite, plane
- Please can I have a...?
- Father Christmas, sack, star, stocking,
- Christmas card
- What have you got?
- Merry Christmas
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Linguaxe reciclada
- black, red
- coat, boots
- I 'm... years old.
- Thank you
- Let 's...
- Where 's...?
- doll, scooter, ball
- Mum, Dad, Grandpa, Grandma
- Números 1-50

Linguaxe receptiva:
- It 's Christmas Eve.
- ... are decorating the Christmas tree.
- I don ' t know.
- Ask...

 Pronunciación
- Os alumnos practican a pronunciación mentres escoitan unha panxoliña.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Memorizar cancións.
- 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 as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar It 's
Father Christmas

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar cantando 
unha panxoliña.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.
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C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 60

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar 
celebración tradicionais como
o Nadal.

Aprender a amosar 
respecto cara a todo
o mundo.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
61

Confeccionar unha tarxeta 
para a árbore de Nadal.

Gozar cos traballos 
artísticos.

C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

AB Os alumnos completan os 
exercicios do AB por si 
mesmos.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 59

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
cantar unha panxoliña.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Amosar interese por aprender inglés
 Gozar participando en actividades do Nadal
 Gozar escoitando e lendo o conto
 Gozar confeccionando unha tarxeta para o Nadal
 Familiarizarse coas tradicións de Nadal no UK
 Amosar desexos de participar
 Amosar interese por realizar correctamente as actividades do Activity Book
 Amosar respecto cara ao resto da clase
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CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Celebración do Nadal no UK.
 Plástica:  Confeccionar unha tarxeta para a árbore de nadal.

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
 Divide os nenos en parellas. Dilles que se alternen para adiviñar os regalos que o

seu compañeiro debuxou na actividade 3, preguntando, p. ex.  Have you got a
kite? e respondendo Yes, I have. / No, I haven ' t.

 Pide aos nenos que escriban todas as palabras que coñezan relacionadas con ,
incluídas as palabras da lección, p. ex. stocking, Christmas tree, Christmas card,
etc.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
- Avaliación  por  parte  do  profesor  das  actividades  do  PB  e  do  AB  para  esta

unidade.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar  en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar

unha panxoliña.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan un diálogo e o representan.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
confeccionar unha tarxeta para a árbore de Nadal.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
participan nun xogo de adiviñar.

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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Festivals
It 's Pancake Day!

OBXECTIVOS
 Escoitar e ler cousas sobre o Pancake Day (C1, C3, C5)
 Cantar unha canción e representala (C1, C6)
 Xogar a The Pancake Race game (C1, C5)
 Dar instrucións sobre como facer un pancake (C1, C5)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e ler. L1
- Escoitar e sinalar. L2
- Escoitar e ler. Realizar as accións. L2

Falar

- Cantar a canción It 's Pancake Day. L2
- Xogar a Run and touch. L1
- Xogar a The Pancake Race Game. L1

Ler
- Ler e escribir. Numerar. L2

Escribir
- Relacionar e escribir. L1

Coñecemento da lingua a través do seu uso
Coñecementos lingüísticos:

 Vocabulario
Linguaxe principal que usan os nenos:

- flour, sugar, butter, salt, mixture
- pancake, pancake race
- put, mix, add, toss
- bowl, pan, cup
- Now it 's ready.

Linguaxe reciclada
- egg, milk
- eat

Linguaxe receptiva:
- Shrove Tuesday
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 Pronunciación
- Os alumnos practican a pronunciación mentres escoitan a canción It ' s Pancake

Day.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Memorizar cancións.
- 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 63

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. cantar It 's
Pancake Day.

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar aprendendo 
cousas sobre 
celebración 
tradicionais.

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 62

Educación Moral e Cívica:
A importancia de respectar 
tradicións e celebración como
o Pancake Day.

Aprender a ser 
respectuoso con 
todo o mundo.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
63

Aprender a facer pancakes Gozar aprendendo 
cousas sobre a 
comida típica 
británica.
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C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

AB Os alumnos completan os 
exercicios do AB por si 
mesmos.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 63

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
cantar Pancake song.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Amosar interese por aprender inglés
 Gozar participando en actividades do Pancake Day
 Familiarizarse coas tradicións de UK
 Amosar desexos de participar
 Amosar interese por facer ben as actividades escritas do Activity Book
 Amosar respecto cara ao resto da clase

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Celebración do Pancake Day en UK.

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
 Pide aos nenos que inventen un xogo para descubrir palabras de alimentos da

lección debuxando liñas en substitución das letras.
 Pide aos nenos que debuxen nos seus cadernos os ingredientes para facer un

pancake e que escriban as palabras.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
- Avaliación  por  parte  do  profesor  das  actividades  do  PB  e  do  AB  para  esta

unidade.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar en interaccións orais en situacións comunicativas tales como cantar It '

s Pancake Day.
 Ler e identificar palabras sinxelas previamente introducidas de forma oral, sobre

os ingredientes dos pancakes.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan a instrucións para facer tortas.

 Recoñecer  e  reproducir  aspectos  fonéticos,  ritmo,  acentuación  e  ton,  cando
xogan ao Pancake Race Game.

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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Festivals
It 's World Book Day!

OBXECTIVOS

 Escoitar e ler cousas sobre o Día mundial do libro (C1, C3, C5)
 Confeccionar un marca páxinas (C1, C6, C8)

CONTIDOS

Escoitar

- Escoitar e ler
- Escoitar e sinalar

Falar

- Falar sobre o Día Mundial do Libro

Ler
- Rodear as palabras

Escribir
- Corrixir as frases

Coñecemento da lingua a través do seu uso
Coñecementos lingüísticos:

 Vocabulario
Linguaxe principal que usan os nenos:

- We celebrate World Book Day on/in...
- ... is a famous Spanish/English author.
- celebrate, anniversary
- buy, read, books, stories
- bookmark, author

Linguaxe reciclada
- Father Christmas, Christmas tree
- basketball, pancakes, cheese
- countries
- fifty

Linguaxe receptiva:
- more than one hundred
- death
- around the world
- Shakespeare, Cervantes
- 23 rd April
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 Pronunciación
- Os alumnos practican a pronunciación mentres escoitan un texto sobre o Día

Mundial do Libro.

Reflexión sobre a aprendizaxe:

- Memorizar cancións.
- 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 64

Todas as actividades da 
unidade utilizan a linguaxe 
como instrumento de 
comunicación: Ex. Ler un 
texto sobre o Día Mundial do 
Libro.

Amosar interese por 
aprender inglés

Gozar aprendendo 
feitos literarios.

C2 Competencia 
matemática.

C3 Competencia 
no 
coñecemento e
a interacción 
co mundo 
físico.

PB 
páxina 64

Aprender cousas sobre o Día 
Mundial do Libro e sobre 
literatura en xeral.

Amosar curiosidade 
por aprender cousas 
sobre os libros.

C4 Tratamento da
información e 
competencia 
dixital

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

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

C5 Competencia 
social e cidadá.

PB 
páxina 64

Educación para o ocio:
A importancia de considerar 
a lectura como unha 
actividade de tempo libre que
serve para divertirse.

Gozar coa lectura.

C6 Competencia 
cultural e 
artística.

PB páxina
64

Confeccionar un marca 
páxinas.

Gozar cos traballos 
artísticos.
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C7 Competencia 
para aprender 
a aprender.

AB Os alumnos completan os 
exercicios do AB por si 
mesmos.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

C8 Autonomía e 
iniciativa 
persoal.

PB 
páxina 64

Amosar iniciativa para 
realizar as rutinas por si 
mesmos e participar en 
actividades de grupo. Ex. 
Escoitar un texto sobre o Día 
Mundial do Libro.

Amosar interese por 
aprender inglés
Ter unha actitude 
positiva ante a 
propia capacidade 
de participar nas 
actividades de clase.

Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
 Amosar interese por aprender inglés
 Gozar aprendendo cousas sobre tradicións noutros países
 Gozar confeccionando un marca páxinas
 Amosar desexos de participar
 Amosar interese por realizar correctamente as actividades do Activity Book
 Amosar respecto cara ao resto da clase

CONTIDOS INTER CURRICULARES

 Ciencias Sociais: Celebración do Día Mundial do Libro no mundo.
 Plástica:  Confeccionar un marca páxinas.

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
 Pide aos nenos que escriban nos seus cadernos unha mestura das palabras sobre

o Día mundial  do libro e outras que aprenderan nos seus Picture Dictionaries
imitando á actividade 1 da páxina 56 do Activity Book. Cando o fagan, deben
pedir a outro fast finisher que rodee cun círculo as palabras que non teñen que
ver co Día mundial do libro.

AVALIACIÓN

1. RECURSOS DE AVALIACIÓN
- Avaliación  por  parte  do  profesor  das  actividades  do  PB  e  do  AB  para  esta

unidade.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Participar  en interaccións orais en situacións comunicativas tales como ler un

texto sobre o Día Mundial do Libro.
 Captar a idea principal e identificar algúns elementos específicos en textos orais,

coa  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do  contexto  mentres
escoitan feitos literarios.

 Escribir palabras, coa axuda de modelos e con fins concretos como por exemplo
confeccionando un marca páxinas.

 Recoñecer e reproducir  aspectos fonéticos,  ritmo, acentuación e ton, mentres
escoitan un texto sobre literatura.

 Amosar  interese  e curiosidade  por  aprender  a  lingua estranxeira  e  valorar  a
diversidade lingüística como elemento enriquecedor.
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

 b

 f

 B1.1. Estratexias de 
comprensión:

 Activación de coñecementos 
previos a partir de debuxos, 
mímica, preguntas... para 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 breves 
conectadas cos seus intereses 
e adaptadas a súa idade.

 Interpretación das ideas 
principais expresadas en textos
orais sinxelos a partir das súas 
experiencias e coñecementos.

 Captación da idea global e 
identificación de elementos 
máis relevantes en textos orais,
con axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos 
do contexto.

 Identificación e asociación de 
significados apoiándose no 
contexto, ilustracións... 

 Asociación de palabras e 
expresións con elementos 
paraverbais (entoación, 
pausas, énfases…) e non 

 B1.1. Comprender o sentido 
xeral, e a información máis 
relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples 
e léxico de uso cotiá (os 
deportes, os animais, as 
comidas preferidas), 
conectados cos propios 
intereses e coas propias 
experiencias e articulados con 
claridade e lentamente 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos que non 
distorsionen a mensaxe e 
conten co apoio visual 
correspondente.

 B1.2. Coñecer e aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, e a 
información mais relevante do 
texto.

 B1.3. Discriminar patróns 
sonoros, rítmicos e de 
entoación básicos nos 
diferentes contextos 
comunicativos de forma 
significativa.

 PLEB1.1. Comprende o sentido xeral 
e a información máis relevante en 
interaccións verbais, con estruturas 
simples e léxico de uso cotiá.

 CCL

 PLEB1.2. Comprende os puntos 
principais de narracións e 
presentacións breves e sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou
do seu interese, que conteñen con 
imaxes e ilustracións que clarifiquen o 
seu significado.

 CCL

 PLEB1.3. Entende o que se lle di en 
situacións comunicativas habituais 
sinxelas (instrucións, indicacións, 
peticións, avisos).

 CCL

 PLEB1.4. Identifica a información 
esencial de mensaxes sinxelas e 
conversas breves nas que participa 
que traten sobre temas familiares 
procedentes de diferentes medios de 
comunicación e da Internet.

 CCL

 CAA

 PLEB1.5. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, 
avisos).

 CCL
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

verbais (expresión facial, 
xestos...).

 Seguimento verbal e non verbal
de instrucións sinxelas en 
situacións comunicativas 
habituais.

 Repetición, memorización 
comprensiva e observación de 
modelos, para a adquisición do 
léxico e expresións cotiás da 
lingua estranxeira.

 B1.2. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: familiarización cos 
sons, pautas de ritmo e 
entoación característicos da 
lingua estranxeira, a través do 
modelo do mestre/a e de 
recursos audiovisuais.

 PLEB1.6. Valora as interaccións orais 
entre iguais como medio de 
aprendizaxe compartido.

 CSC

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS

 b

 c

 i

 B2.1. Estratexias de produción:

 Planificación:

 Concibir a mensaxe con 
claridade e practicalo varias 
veces.

 B2.1. Falar de si mesmo e das 
persoas da súa contorna 
inmediata, de obxectos, así 
como de expresar os seus 
gustos e intereses, usando 
expresións e frases sinxelas e 

 PLEB2.1. Fai presentacións moi 
breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre temas 
moi próximos a si mesmo/a e aos 
demais cunha pronuncia e entoación 
comprensibles.

 CCL
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 Execución:

 Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos.

 Apoiarse nos coñecementos 
previos.

de uso moi frecuente, 
normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores 
básicos (and/or).

 B2.2. Participar de forma activa 
e comprensible en conversas 
que requiran un intercambio 
directo de información en áreas 

 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 TERCEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos paralingüísticos
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou 
corporal).

 Participar en interaccións orais 
en situacións reais ou 
simuladas, próximas a súa 

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 

 PLEB2.5. Amosa interese e respecto 
polas achegas dos seus 
compañeiros/as. 

 CCL

 CSC
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

 b

 f

 B3.1. Estratexias de 
comprensión:

 Activación dos coñecementos 
previos en relación á tipoloxía e
tema do texto que se vai 
traballar.

 Facer anticipacións e 
hipóteses, a partir dos 
elementos icónicos e textuais, 
sobre o contido de textos 
sinxelos non coñecidos que 
sexan da súa interese e 
adaptados a súa idade.

 Captación da idea global e 
identificación de elementos 
máis relevantes en textos 
escritos, con axuda de 
elementos lingüísticos e non 
lingüísticos do contexto.

 Identificación de palabras clave
do texto, relacionadas cos e 
coas personaxes e o contexto a

 PLEB3.1. Comprende frases 
simples escritas, relacionadas 
cos temas traballados 
previamente de forma oral.

 CCL

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

 CCL

 PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 
nunha lingua estranxeira.

 CCL

 CAA

 PLEB3.4. Emprega algunhas 
estratexias básicas para a 
comprensión lectora. 

 CCL

 CAA

 PLB3.5. Iníciase na selección de 
contos ou narracións da biblioteca de 
aula para a súa lectura guiada e 
respectando as súas normas de 
funcionamento.

 CCL

 CSIEE
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través da linguaxe non verbal 
ou co apoio de ilustracións.

 Identificación de textos 
sinxelos: regras de xogos, 
algunhas instrucións, carteis da
aula…

 Iniciación á lectura guiada e 
comprensión de diferentes 
textos sinxelos, en soporte 
papel e dixital, adaptados á 

 PLB3.6. Amosa interese por 
informase, comunicarse e aprender a 
través dos textos escritos.

 CCL

 CSIEE
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

 b

 f

 i

 B4.1. Estratexias de produción:

 Planificación

 Seleccionar o tipo de texto que 
se vai producir: contos, notas, 
dramatizacións …

 Execución

 Producir a mensaxe escrita con
claridade, utilizando expresións
e frases coñecidas.



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

 Seleccionar e empregar o 
léxico adecuado ao tema e 
usar algún recurso cohesivo 
para non repetir palabras.

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

 Empregar programas 
informáticos para reproducir 
mensaxes escritos sinxelos.

 Reproducir progresivamente a 
forma gráfica de certas 

 B4.1. Escribir textos sinxelos 
seguindo un modelo dado, 
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/a, da súa contorna
máis inmediata e de aspectos 
da súa vida cotiá, en situacións 
familiares e predicibles.

 B4.2. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
básicas para escribir con 
razoable corrección frases 
curtas que utiliza normalmente 
ao falar, cunha ortografía 
aceptable.

 B4.3. Iniciarse no uso das 
ferramentas informáticas para 
completar actividades 
predeseñadas polo persoal 
docente.

 PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 
relacionadas con temas da súa vida 
cotiá traballadas previamente de forma
oral.

 CCL

 PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas 
seguindo un modelo dado e 
respectando a estrutura gramatical 
coñecida.

 CCL

 PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura e cos seus 
intereses.

 CCL

 PLEB4.4. Completa un formulario en 
liña con seus datos e dos e das 
demais (nome, apelido e idade...).

 CCL

 PLEB4.5. Responde de forma escrita 
a preguntas sobre temas traballados 
en clase como, por exemplo, onde 
está un obxecto ou un lugar, de que 
cor é un obxecto, que hora é, cales 
son os seus gustos ou se hai algo nun
determinado lugar.

 CCL
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palabras en situacións 
comunicativas, sen modelos 
dados, a través de hipóteses 
ou tratando de recordar a súa 
forma.

 Producir a partir de modelos, 
de palabras e expresións, 
coñecidas previamente en 
interaccións orais, para 
transmitir información.

 Iniciar a reelaboración de 
informacións en ficheiros, 
libriños... breves textos escritos
afíns aos intereses e 
experiencias de alumnos e 
alumnas, cunha intención 
comunicativa.

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

 PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou 
dixital falando de si mesmo/a e da súa 
contorna inmediata de xeito elemental.

 CCL

 PLEB4.7. Presenta os seus textos de 
forma coidada, ordenada e cunha 
caligrafía axeitada para a súa idade.

 CCL

 CSC

 PLEB4.8. Valora a lingua escrita como
medio de comunicación. 

 CCL

 CSC

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL
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 b

 f

 B5.1. Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos: 

 Valoración da lingua 
estranxeira como instrumento 
para comunicarse.

 Recoñecemento e aprendizaxe 
de formas básicas de relación 
social na lingua estranxeira.

 Aspectos sociais e culturais 
próximos aos intereses dos 
nenos e nenas dos países 
onde se fala a lingua 
estranxeira estudada e doutros 
países do mundo.

 Recoñecemento da realidade 
plurilingüe da propia contorna.

 Actitude de respecto cara a si 
mesmo/a e cara aos demais 
para comprender e facerse 
comprender.

 B5.2. Funcións comunicativas:

 Establecemento de 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. 

 B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais básicos e 
significativos e aplicar 
progresivamente os 
coñecementos adquiridos sobre
estes a unha 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, a súa contorna 
máis inmediata e na situación 
de comunicación propia da 
aula.

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

 B5.6. Expresar a localización 
dos obxectos.

 B5.7. Expresar e identificar os 
seus desexos.

 PLEB5.1. Pregunta e responde para 
dar/obter información en conversas 
básicas (nome, idade, actividades, 
favoritas e gustos) sobre si mesmo e 
sobre os demais.

 CCL

 PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e
despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía 
básicas (hello, goodbye, see you...).

 CCL

 CSC

 PLEB5.3. Identifica, asocia e 
menciona palabras e frases simples 
con imaxes ilustrativas.

 CCL

 PLEB5.4. Expresa e identifica a 
localización básica de obxectos.

 CCL

 PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 
elemental os seus desexos.

 CCL

 PLEB5.6. Estrutura adecuadamente 
os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos.

 CCL

 CAA

 PLEB5.7. Diferenza preguntas e 
respostas simples.

 CCL

 CSC

96



ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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

 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.

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre o 
prezo.

 Formulación de preguntas e 
respostas sinxelas en relación 
á cantidade.

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre os 
gustos e preferencias.

 Realización de preguntas e 
respostas sobre a habilidade.

 Expresión de habilidades e 
capacidades en afirmativo e 
negativo.

 Formulación de preguntas e 
respostas sobre a vestimenta.

 Descrición de persoas, plantas 
e animais. 

 Expresión de desexos.

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

 B5.9. Recoñecer as 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 un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situacións 
cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados coas 
súas experiencias.

 PLEB5.8. Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e sinxelas para, 
por exemplo, desenvolverse nas 
interaccións mais habituais.

 CCL

 PLEB5.9. Participa activamente en 
xogos de letras, elaboración de 
glosarios ilustrados e dramatizacións 
etc.

 CSC

 PLEB5.10. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas 
interaccións de aula, ler textos 
sinxelos adecuados á súa idade e 
escribir con léxico traballado 
previamente de forma oral.

 CCL

 CAA

 PLEB5.11. Participa de forma activa, 
cooperadora e respectuosa en 
intercambios lingüísticos en situacións 
rutineiras reais ou simuladas a través 
de respostas verbais e non verbais.

 CCL

 CSC

 PLEB5.12. Valora a realidade 
plurilingüe da súa propia contorna.

 CSC

 PLEB5.13. Amosa interese por 
coñecer persoas que falan outras 
linguas e teñen outras culturas.

 CSC
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 PLEB5.15. Relaciona elementos 
socioculturais estranxeiros cos propios
para avanzar no desenvolvemento 
dunha conciencia intercultural. 

 CSC
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