
A ovella perdida   ( parte 2ª)

Xesús ensínanos o amor os pais/nais 

Xustificación da unidade:

Esta semana continuaremos a traballar os contidos do conto tratado con anterioridade.

A través das diferentes actividades propostas, se pretende seguir a traballar:

. Xesús ensina o amor.

. O valor do amor. Centrando este no amor dos pais/nais aos fillos/as.

. Que descubran a riqueza de ser amados e amar. 

. Que entendan o moito que nos queren nosos pais e nais.

A intención é matizar estes contidos para que o alumnado tome conciencia dos mesmos,

por iso, esta unidade dividirémola en varias partes.

Obxectivos:

.Descubrir o moito que nos queren nosos pais e nais.

.Entender que Xesús o único que quere é ensinarnos o amor.

.Que unha das das expresións mais grandes de ese amor é o amor aos pais/nais.

.Que cando amamos non só facemos felices aos demais, senón que tamén nós somos

felices.

Desenvolvemento da unidade:

Para  o  seu  desenvolvemento  vai  xogar  un  papel  moi  importante  o  diálogo  e  a

comunicación recíproca,  para o cal  se van a propoñer  unha serie  de actividades que

necesitan da interacción entre o alumnado e as familias.

Como sinalamos anteriormente esta vai estar dividida en tres partes:

1ª parte:

Nesta primeira parte reproduciremos o seguinte vídeo de youtube, que nos vai servir de

repaso do conto traballado.

https://youtu.be/XjE4CIvGW-E

Unha  vez  rematado  poderase  contestar  ou  comentar  algunha  das  situacións  que  se

sinalan no conto, mesmamente, saber se o relacionan co contado a semana pasada.

Reiterarase o que nos quere ensinar Jesús con este conto: o amor aos pais/nais e a

https://youtu.be/XjE4CIvGW-E


ledicia de amar.

2ª parte:

Nesta segunda parte búscase concienciar o alumnado do ilimitado e infinito que é o amor

dos pais/nais aos fillos/as, independentemente das diferentes situacións que se dean .

Para  isto,  amosaremos  dúas  fotos  que  se  corresponden  con  situacións  distintas  de

familias diferentes.

Que se propoñan estas, non quere dicir  que non se comenten outras, que poden ser

internas ou externas a familia, ou mesmamente das moitas que se ofertan en internet.

As propostas que se achegan son as de unha familia con un fillo enfermo e as de unha

nai que criou ao seu fillo en soidade.

Nas  mesmas,  o  que  se  debe  facer  é  amosar  a  foto   para  despertar  o  interese  do

alumnado con preguntas do tipo: que ves?, que che parece que están a facer?, quen

crees que son?.... 

Estas preguntas son só de guía, cada un escolle as que mellor lle axeite.

O ideal, sería ler as historias que se adxunta antes de levar a cabo a actividade. 

1ª historia:

Esta é a historia de dous pais con un fillo que dende moi pequeno non era quen de se



aguantar de pé nin andar. Pola contra era un neno moi intelixente, que con tres anos

aprendeu a ler.

Aqueles pais non sabían o que facer, ninguén lles axudaba, nin tan sequera os médicos

eran quen de dicirlle o que lle pasaba ao seu fillo.

Logo de moito buscar, unha doutora de Francia, púxose en contacto con eles e díxolles

que  o  seu  fillo  tiña  unha  enfermidade  chamada  Laminopatía  Conxénita.   Unha

enfermidade para a que non había cura.

Poren, aqueles pais non deixaron de loitar polo seu fillo.

Hoxe en día, a pesares da enfermidade e grazas  ao amor dos seus pais, Andrés é un

neno feliz que está a estudar para ser árbitro de fútbol.

2ª historia.

Esta é a historia de Yanina, unha nai que tivo que abandonar todo, incluído o seu traballo,

no momento de nacer seu fillo. Ela é nai e pai.

Con 26 anos tivo que abandonar Madrid e retornar  para a súa casa en Galicia, sen nada

máis que unha bolsa e un bebe, Lucas.

Coa axuda da súa familia, hoxe en día conseguiu superar aqueles momentos tan difíciles

e agora vive feliz co seu fillo na cidade da Coruña.

Ela abandonou todo polo seu fillo.



Como sinalamos antes, o importante é que o alumnado a partires das historias contadas,

tome conciencia de canto un pai/nai ama a un fillo.

3ª parte:

1-Nesta parte vamos distinguir diferentes momentos. A primeira actividade que se propón

é facer algo xuntos, os pais/nais e os fillos,  en familia.  En concreto achéganse dúas

propostas de cociña. Poren, podería ser calquera actividade na que colaborasen.

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/recetas/receta-de-tarta-de-yogur/

https://www.google.com/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYm9zd-

broAhUszoUKHdY_Cu8QtwIwFXoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fblog.pepebar.com

%2Fpan-casero-receta-pan-pasos%2F&usg=AOvVaw3B7Blqr8RHgPFCry_nLSkB

2-Nun segundo momento, búscase a lembranza de todo o que se vai aprendendo, para tal

fin achegase unha  flor sen talo, para que o alumnado a coloree. Unha vez pintada, na

parte anterior pegarase un anaco de madeira. O ideal é un pau de xeado.

Achégase tamén o primeiro pétalo. Nel o alumnado terá que escribir “AMOR A PAPÁ E

MAMÁ” ou facer un debuxo no que el estea facendo algo agarimoso con eles.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYm9zd-broAhUszoUKHdY_Cu8QtwIwFXoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fblog.pepebar.com%2Fpan-casero-receta-pan-pasos%2F&usg=AOvVaw3B7Blqr8RHgPFCry_nLSkB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYm9zd-broAhUszoUKHdY_Cu8QtwIwFXoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fblog.pepebar.com%2Fpan-casero-receta-pan-pasos%2F&usg=AOvVaw3B7Blqr8RHgPFCry_nLSkB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYm9zd-broAhUszoUKHdY_Cu8QtwIwFXoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fblog.pepebar.com%2Fpan-casero-receta-pan-pasos%2F&usg=AOvVaw3B7Blqr8RHgPFCry_nLSkB
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/recetas/receta-de-tarta-de-yogur/




3-Axúntanse tamén unhas fichas.

4º de Educación Infantil:

Colorear aos nenos abrazados por seus pais.



5º  e 6º de educación Infantil.

Colorear e recortar a semellanza da imaxe.


