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ACTIVIDADE PORTFOLIO 
DE PRIMARIA 

Curso 2009/2010 
TÍTULO DA 
ACTIVIDADE 

 
FATHER CHRISTMAS 

 
IDIOMAS □ GALEGO                  □ FRANCÉS 

□ CASTELÁN               □ OUTRAS LINGUAS: 
X INGLÉS                      

DESCRITORES A 
TRABALLAR 

 
− Conta e expresa cantidades do 1 ao 10. 
− Recoñece e nomea cores. 
− Elabora unha tarxeta de Navidade. 
− Desexa aos demais unha feliz Navidade en lingua 

inglesa. 
− Distingue “up” e “down”. 

Familiarízase con algúns símbolos da Navidade inglesa como neste 
caso Father Christmas. 
 
 

DESTREZAS QUE SE 
INCLÚEN 

X COMPRENDER: □ comprensión auditiva / □ comprensión lectora 
X ESCOITAR 
X FALAR: □ expresión oral / □ interacción oral 
X LER 
X ESCRIBIR: □ expresión escrita 

OBXECTIVOS  
- Familiarizarse con algúns símbolos da Navidade inglesa. 
- Contar e expresar cantidades do 1 ao 10. 
- Recoñecer e nomear cores. 
- Usar diferentes códigos para expresarse e mostrar 

comprensión oral. 
- Respetar as normas do funcionamento da clase. 
- Desenvolver a capacidade de escoita na clase. 
- Empregar a linguaxe oral de forma cada vez máis axeitada 

ás diferentes situacións de comunicación para comprender e 
ser comprendido. 

- Elaborar unha tarxeta de Navidade. 
- Aprender a desexar aos demais unha feliz Navidade na 

lingua inglesa. 
- Distinguir “up” e “down”. 

 
MATERIAIS  

- Father Christmas worksheet. 
- Tijeras. 
- Punzones. 

 
DESENVOLVEMENTO O profesor presentará a través de flashcards e imaxes atopadas na 
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DA ACTIVIDADE internet a un dos símbolos da Navidade inglesa como é Father 
Christmas. A continuación, o profesor, valéndose dunhas 
actividades para traballar coa pizarra dixital repasará de forma oral 
os números e as cores cos alumnos. Posteriormente o profesor 
entregará a cada alumno unha cartolina con imaxes de Father 
Christmas que os alumnos terán que transformar nunha postal de 
Navidade. Primeiro terán que colorear a postal, dar a volta a postal 
e cortar a tira da esquerda seguindo a liña discontinua. Despois os 
alumnos terán que seguir as instruccións do profesor e punzar pola 
liña punteada que hay justo encima da chimenea. Despois teñen 
que doblar a tarxeta pola metade. Posteriormente enséñaselles a 
tira co debuxo de Father Christmas no tellado da casa e 
móstraselle cómo pasala pola ranura que punzaron para que 
Father Christmas baixe pola chimenea. Enséñaselles tamén cómo 
ao abrir a tarxeta Father Christmas está xa dentro da casa. 
Finalemente os nenos poden xogar coa tarxeta movendo a Father 
Christmas arriba e abaixo segundo as instrucións dp profesor.   

AVALIACIÓN:  
Seguimento 

 
- Ser capaz de recoñecer o vocabulario da unidade. 
- Ser capaz de recoñecer números e cores. 
- Ser capaz de respectar turnos. 
- Ser capaz de distinguir entre “up” e “down”. 

 
AVALIACIÓN: 
Nivel de 
participación 

- A totalidade do alumnado participou nesta actividade. 
Resultou moi  motivadoras, interesante e divertida para 
todos os membros do grupo. Gozaron moito coa actividade 
proposta. 

IMPACTO PREVISTO − Coñecer símbolos típicos das celebracións típicas dos países 
de fala inglesa. 

 

 


