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OBXECTIVOS:
-Comprender vocabulario pertencente ao campo semántico dos
animais: chameleon, polar bear, flamingo, fly, deer, fox, fish, elephant, 
seal, giraffe, turtle.
-Repasar as cores relacionadas cos animais que aparecen no conto
-Expresións comunicativas que se repiten no conto: I wish I could…
- Ser quen de relacionar animais coas súas características: It has got a 
long neck, it can swim, it is big and white, …
-Recoñecer a existencia de linguas diferentes á propia, valorando a
utilización da lingua inglesa na aula.
-Mostrar interese por comunicarse cos e coas demais, prestando
atención e demostrando que se escoita.
-Participar activamente en xogos, dramatizacións e outras tarefas
propostas na aula.

CONTIDOS:
- Comprensión de vocabulario novo e de vocabulario que vamos a
repasar: giraffe, seal, fox, polar bear, flamingo, chameleon, …
-Repaso das cores relacionandoos cos personaxes da nosa historia
- Identificación da lingua inglesa como diferente á lingua materna.
- Utilización de xestos, mímica … para transmitir e recibir información.
(Total Physical Response).
- Dramatización da historia.
- Asociación de palabras e frases sinxelas con imaxes presentes nas
actividades orais.
- Utilización de tarxetas con debuxos para transmitir información
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son capaz deson capaz deson capaz deson capaz de

• Recoñecer e repetir a coro, algunhas
frases características do conto

• Seguir un xogo de adiviñas e intervir
con algunha palabra (“I wish I could
swim: FISH”)

• Identificar polo seu nome os personaxes
do conto e dicir algunha das súas
frases características.

• Asociar os personaxes ás
representacións gráficas: fotografías, 
debuxos, xoguetes, etc.

• Seguir unha historia a partir dos 
debuxos, sempre que alguén a narre o a 
escoite.

• Identificar a narración vendo os 
debuxos, a partir do que imaxino e 
predicir o que vai ocorrer.

• Asociar debuxos e palabras ou frases e 
asignar información escrita á súa
representación icónica.

• Dicir o título do conto que limos,
• Entender o ocorrido nunha secuencia en 

soporte de vídeo, sempre e cando se 
trate de un tema e personaxes
coñecidos e me poida apoiar nas imaxes, 
xestos, …

• Asociar frases coñecidas aos
personaxes nos contos tradicionais.

• Identificar a narración vendo os 
debuxos ou escoitandoa en diferentes 
soportes a partires do que imaxino e 
predicir o que vai ocorrer.

• Estructurar unha historia a partires de 
imaxes (ordenar as flashcard formando 
a historia)
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Segunda sesión
• Empezamos a sesión cun xogo no que os nenos e nenas terán

que adiviñar a cal dos animais do zoo se refire o camaleón 
cando expresa o seu desexo: “I wish I could swim like the…”
Deste xeito os nenos irán interiorizando o vocabulario que 
queremos que aprendan (os animais) e recoñecerán ( con axuda
xestual) as características de cada animal. Utilizaremos as 
flashcard que presentamos na anterior sesión para darlles
apoio visual.

• Agora veremos o conto en dvd, antes de velo faremoslles aos
nenos as seguintes preguntas: “what does the chameleon
eat?”,” what colour is the chameleon on the flower, tree, 
sand,…?”,” which animals are there in the zoo?”. Presentamos 
estas preguntas previamente para activar os coñecementos
previos dos nenos e conseguir que escoiten o conto dunha
maneira intensiva fixando a súa atención nas cuestións que 
presentamos.

. A última actividade serán unha actividade na que os nenos
deberán plasmar en papel as respostas ás preguntas que 
plantexamos. Antes de facer a actividade individualmente a 
faremos en gran grupo para asegurarnos de que todos os nenos
a fan correctamente.



WHAT DOES THE 

CHAMELEON EAT?

WHAT COLOUR IS THE 

CHAMELEON ON THE…?



THE CHAMELEON
ON THE FLOWER

THE CHAMELEON 
ON THE SAND

THE CHAMELEON
ON THE TREE

THE CHAMELEON
ON THE LEAF

• Esta vez contamos o conto coa
axuda das flashcards, a 
continuación animamos aos nenos a 
que poñan en orden a tarxetar para 
secuenciar a historia.

• A continuación nos centraremos na
primeira parte da historia, 
pedímoslles aos nenos que recorden
como cambia de cor o camaleón e 
que o plasmen nun mural. 
Utilizaremos as flashcards do 
camaleón en diferentes cores para 
xogar a un xogo de adiviña: “which
chameleon is on the flower?”

• Darémoslles aos nenos unha parte 
do mural para colorear e picar, a 
continuación nos sentaremos 
arredor do papel e iremos 
recordando esa parte da historia. 
A mestra preguntaralles aos nenos
de que cor é o camaleón en cada 
situación e iremos pegando cada 
cousa no seu sitio (“what colour is
the chameleon on the flower?, 
when it is cold?, etc.)

Terceira sesión

THE CHAMELEON
WHEN IT´S COLD









• Na primeira parte da sesión iniciaremos unha charla a modo 
de warm-up na que os nenos deben recordar que desexa o 
cameleón en relación a cada animal que vai atopando no zoo:

WHO IS THE CHAMELEON REFERRING TO…?

- “I WISH I COULD SWIM”

- “I WISH I COULD RUN FAST”
- “I WISH I COULD HIDE IN A SHELL”

- “I WISH I COULD BE BIG AND WHITE”

- “I WISH I COULD SEE FAR AWAY” , etc…
Os nenos repasaran os animais e aínda que non pretendemos 
que sexan capaces de dicir unha característica del, si que 
conseguimos que ao escoitar o desexo do cameleón sexan
capaces de identificar de que animal se está a falar, ao
principio con axuda xestual e máis tarde recoñecendo unha
palabra clave dentro da frase (shell, swim, smart, etc.)

A continuación darémoslle a cada neno unha imaxe para 
colorear que  nos servirá para elaborar o mural co que 
acabaremos a unidade.

Cuarta sesión
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• Acaberemos a unidade pedíndolle aos nenos que 
autoavalien o seu traballo en esta unidade. 
Primeiro recordarán o título da historia. 
Preguntamoslles porque se chamará asi, facéndoos
reflexionar sobre o conto,,recordarán con que 
animais se misturou o camaleón e que quería de 
cada un dos animais.

• Despois deben debuxar algo acerca do conto, a 
parte que máis lles gustou, e valorar o conto
coloreando a cara que corresponda. Explicámoslles
que a cara sonrinte significa que o conto lles
gustou moito (I like it very much), a do medio 
regular ( I don´t mind) e a cara da dereita
significa que non lles gustou nada ( I don´t like
it), utilizamos esas tres expresións pero non 
pretendemos que as aprendan xa. Cada conto que 
utilicemos na aula acabará con esta actividade, así
que encontrarán estas caras e as tres expresións
para expresar gusto ou desaprobación en moitas
ocasións durante o curso e acabarán 
familiarizándose con elas.

Sextq sesión

Podedes ver o conto en youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=KYnQt-mzWJE




