
-Infantil e 1º 2º e 3º - Ilustración de 
Abecedario en lingua galega
Faremos entre os seguintes grupos  un  
abecedario en lingua galega polo que 
distribuímos as letras do seguinte xeito
3 ANOS : A, B, C             1º: N,Ñ,O,P
4 ANOS: D,E,F,G             2º: Q,R,S,T
5 ANOS: H,I, L,M             3º: U,V,X,Z
Entre todos compoñeremos un libro que 
será exposto en formato dixital e tamén  
quedará feito e encanutillado na biblio-
teca  para podelo usar, ver e tocar por 
quen queira.
A recompilación das páxinas  será feita 
con data limite 10 de maio (serán recolli-
das pola  coordinadora) . 
O formato das páxinas será en carto-
lina de cores DIN A4 , arriba na parte 
esquerda da cartolina debe poñerse a 
letra (maiúscula e minúscula) e no resto 
da páxina as palabras en galego que 
comecen coa letra correspondente (4 ou 
5 palabras) cun pequeno debuxo ao seu 
lado.
Hai algunhas letras máis difíciles para 
atopar palabras que comecen ...  (da letra  
ñ   por exemplo)  nese caso , poderán 
ir palabras que a conteñan pero  re-
marcade a letra  doutra cor dentro das 
palabras escollidas  para que se vexa 
máis claro.
-Para os grupos de 4º , 5º e  6º -  Dec-
oramos corredor e Biblioteca - Palabras 
adornadas –

Esta actividade consiste en escoller  algunhas palabras da lectura de poesías de 
“Xela Arias” e decoralas  (escribídeas  en anacos de cartolina, por exemplo en forma 
de nube ou a forma que desexedes , adornando  cada unha das letras con cores) ,   
con estas palabras   decoraremos a biblioteca máis o corredor anexo ás clases que 
participan desta  actividade.
Na biblioteca poñeranse colgadas  dunha rede que hai no medio substituíndo outras 
que se fixeron anos atrás.
No corredor,  podedes  poñelas nos expositores que teñades baleiros ou ben colga-
das das tubarias.  
Sería bo que as teñades expostas na semana anterior ao 17 maio.
        
-Actividade proposta pola profesora de música e que traballará nas súas clases 
con tódolos grupos do colexio dende 3 anos ata 6º primaria.
Traballo co himno galego 
Polas titorías é recomendable traballar a autora homenaxeada no 2021. Este ano 
como sabedes é  XELA ARIAS . Hai algúns materiais xa publicados,  pero aínda se-
guirán vindo máis (a medida que vaian chegando volos faremos coñecer). 
Tedes algúns enlaces na páxina web do cole no apartado de Xela Arias. 
Na sala de profesores, no taboleiro de dinamización  lingüística hai copias impresas 
dalgún material que pode ser interesante (Cando chegue novo material  poñerémolo 
neste taboleiro).
Os seguintes enlaces que axuntamos tamén poden traballar contidos sobre Xela 
Arias (Algún deles está repetido na paxina web do cole)
https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/dia-das-letras-galegas
http://seminariogalan.org/inicio/ligazons
http://primaveradasletras.gal/category/fichas-didacticas/

Pola outra banda, lembrámosvos que este ano farase a revista en dixital e necesita-
mos recompilar o material. (É suficiente con telo feito na primeira semana de xuño)
Por cada unha das titorías recollede unha actividade que fora significativa para o 
voso alumnado e deseñade dúas páxinas da revista. 
Para a recompilación de fotos habilitarase unha carpeta no ordenador da sala de 
profesores co título revista 2021 e nesta carpeta haberá subcarpetas con cada un 
dos cursos . 
Os titores podedes meter as fotos do voso grupo que consideredes convintes (revis-
ade  as autorizacións) 

Ola a tod@s!
Axiña será a celebración do día das letras galegas e dende o equipo de dinamización de  lingua galega propoñémosvos as seguintes actividades. 
Están pensadas por idades. 

Nada  máis, moitas grazas coma sempre pola vosa participación e colaboración nas propostas.
Moito ánimo, que xa queda pouquiño para rematar o curso axeitadamente.



Letras Galegas

17 de maio

NLG

2021


