
UNIDADE 5: GARRAS E CABEIROS

COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Identificar gustos e necesidades persoais e
manifestalas adecuadamente.

• Recoñecer emocións básicas.
• Concentrarse na propia respiración como

recurso para relaxarse.
• Aceptar normas do xogo e adquirir

actitudes de respecto e axuda.
• Orientarse e actuar  autónomamente nos

diferentes espazos.
• Utilizar a coordinación visual e as

habilidades  manipulativas necesarias.
• Realizar tarefas desenvolvendo actitudes e

hábitos de colaboración.
• Participar activamente nas tarefas diarias .
• Establecer relacións afectivas positivas cos

distintos membros.
• Desenvolver a capacidade de esforzo e

atención para levar a cabo unha actividade.
• Manter limpos e ordenados os espazos e

utensilios.

• Expresión de gustos e necesidades
persoais.

• O enfado.
• Respiración e relaxación.
• Aceptación das regras básicas dos xogos

nos que se participa.
• Apreciación do espazo a través do

movemento.
• Iniciativa por explorar e desenvolverse con

autonomía nos diferentes espazos.
• Coordinación visual e habilidades

manipulativas.
• Interese por participar nas tarefas.
• As relacións afectivas positivas.
• Atención e esforzo na propia actividade.
• Coidado e uso adecuado dos espazos e

obxectos.

1. Identifica e expresa os seus gustos e
necesidades.

2. Recoñece o enfado en si mesmo e nos
demais.

3. Mostra certo control do seu corpo ao
concentrarse na respiración.

4. Realiza actividades grupais aceptando as
normas do xogo.

5. Desprázase pola contorna mostrando
confianza e seguridade.

6. Mostra coordinación  oculomanual e
destreza nas súas habilidades
manipulativas.

7. Colabora nas tarefas diarias.
8. Desenvolve a súa responsabilidade coas

rutinas diarias.
9. Establece relacións afectivas positivas.
10. Progresa en hábitos relacionados coa

atención e o esforzo.
11. Participa e goza das actividades de limpeza

e recollida.
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COÑECEMENTO DA CONTORNA
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Medio físico: elementos, relacions e medida
• Participar en actividades de organización

de elementos.
• Coñecer e utilizar os conceptos de medida:

cheo/baleiro.
• Aprender a utilizar algúns  cuantificadores

como: decato/metade.
• Mostrar unha actitude positiva #ante a

experimentación e manipulación de
obxectos e materiais.

• Discriminar liñas curvas de liñas rectas.
• Interiorizar e utilizar o concepto espacial:

ao redor de.
• Utilizar distintas nocións temporais para

medir o tempo: as estacións.
• Realizar series lóxicas.
• Iniciarse na resolución de problemas baixo

un criterio dado: falso.
• Construír a noción de cantidade.
• Realizar actividades de cálculo.
• Realizar pequenas sumas.
• Identificar e escribir os ordinais 4º e 5º.

• Selección e organización de información.
• Conceptos de medida: cheo/baleiro.
• Cuantificadores: decato/metade.
• Experimentación e manipulación de

obxectos e materiais: a investigación.
• Liñas curvas e rectas.
• Concepto espacial: ao redor de
• Nocións temporais: as estacións.
• Series lóxicas.
• Resolución de problemas: falso.
• Número 6: cantidade, grafía e

descomposición.
• Cálculo e escritura de números.
• Sumas sinxelas.
• Números ordinais: 4º e 5º.

1. Selecciona a información necesaria e
organízaa con certa coherencia.

2. Distingue os conceptos de medida
cheo/baleiro e utilízaos con propiedade.

3. Identifica e utiliza correctamente os
cuantificadores: decato/metade.

4. Segue correctamente os pasos para levar a
cabo unha investigación.

5. Diferenza entre liñas curvas e rectas.
6. Utiliza o concepto espacial ao redor de.
7. Identifica as estacións para ordenar o ciclo

vital dalgúns animais.
8. Realiza series de tres elementos.
9. Resolve problemas baixo un criterio dado:

falso.
10. Identifica cantidade e grafía do número 6.
11. É capaz de contar e escribir algúns

números.
12. Realiza sumas sinxelas.
13. Coñece e utiliza a secuencia dos números

ordinais ata o 5º.

Achegamento á natureza
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• Descubrir os beneficios que achegan os
animais e aprender a respectalos.

• Coñecer algunhas características dos
animais.

 Identificar algúns animais en perigo de
extinción.

 Importancia dos animais no ciclo vital da
natureza.

 Os animais salvaxes e as súas
características: hábitat, alimentación e
formas de desprazamento.

 Animais en perigo de extinción.

14. Respecta a natureza e aos animais que nela
habitan.

15. Identifica e valora as características dalgúns
animais salvaxes.

16. Mostra sensibilidade cara aos animais que
están en perigo de extinción.

Cultura e vida en sociedade
 Xerar actitudes de colaboración para

realizar traballos por equipos.
 Adquirir pautas de comportamento

socialmente aceptadas.

 Traballo en equipo para realizar distintas
actividades propostas.

 Interese por colaborar nas tarefas cotiás:
decoración de espazos.

17. Goza co traballo en equipo.
18. Participa nas tarefas encomendadas.

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Linguaxe verbal
• Ampliar o vocabulario relacionado cos

animais salvaxes.
• Comprender e memorizar trabalinguas.
• Expresar as súas propias opinións e

experiencias persoais.
• Iniciarse nos movementos básicos para a

escritura: o bucle.
• Utilizar códigos adecuados de expresión

oral e de comunicación.

• Vocabulario sobre os animais salvaxes.
• O trabalinguas.
• Expresión adecuada e respectuosa de

opinións e experiencias persoais.
• Grafomotricidad: trazo en bucle.
• Normas básicas de intercambio

comunicativo.

1. Adquire vocabulario relacionado cos
animais salvaxes.

2. Memoriza e goza recitando trabalinguas.
3. Expresa correctamente opinións e

experiencias.
4. Realiza correctamente e con soltura trazos

en bucle.
5. Coñece algunhas normas de comunicación.
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Linguaxe plástico
• Manipular diferentes materiais para a

realización de traballos plásticos.
• Coñecer e utilizar diferentes técnicas

plásticas.
• Expresar emocións a través do debuxo.
• Transformar un obxecto cotián nunha obra

artística.
• Experimentar coas mesturas de cores.

• Utilización de diferentes materiais para
realizar traballos plásticos.

• Uso de diferentes técnicas plásticas.
• Expresión de vivencias e sentimentos a

través do debuxo.
• Uso de materiais cotiáns na arte.
• Mesturas de cores.

6. Manipula distintos materiais para a
creación de composicións plásticas.

7. Goza coa experimentación de diversas
técnicas plásticas.

8. Recrea experiencias e emocións a través do
debuxo.

9. Transforma con creatividade un obxecto
cotián nunha obra artística.

10. Realiza mesturas de cores.
Linguaxe musical

 Imitar movementos e sons producidos por
animais salvaxes.

 Gozar coa audición de pezas musicais.
 Identificar e imitar  glissandos ascendentes

e descendentes.
 Interpretar e memorizar cancións

relacionadas coa unidade.
 Axustar sons e movementos a distintos

estímulos sonoros.

• Sons de animais salvaxes.
• Audición de pezas musicais breves.
• Expresión corporal a partir de estímulos

musicais.
• Acompañamento con obxectos sonoros.

11. Recoñece sons dalgúns animais salvaxes.
12. Valora a linguaxe musical como unha forma

de expresión artística
13. Participa na interpretación e memorización

de cancións.
14. Segue o ritmo da música cos seus

movementos.
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UNIDADE 6: UNHA MARABILLA DA NATUREZA

COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Identificar gustos e necesidades persoais.
• Aceptar normas do xogo e adquirir

actitudes de respecto e axuda.
• Alcanzar autonomía e confianza nos

distintos desprazamentos.
• Utilizar a coordinación visual e as

habilidades  manipulativas necesarias.
• Mellorar o equilibrio dinámico e estático.
• Desenvolver a autonomía necesaria para

explorar os diferentes espazos.
• Realizar tarefas desenvolvendo actitudes e

hábitos de colaboración.
• Participar activamente nas tarefas diarias

da  iniciándose en hábitos de
responsabilidade.

• Establecer relacións afectivas positivas cos
distintos membros.

• Desenvolver a capacidade de esforzo e
atención para levar a cabo unha actividade.

• Manter limpos e ordenados os espazos e
utensilios.

• Identificación e expresión de gustos e
necesidades persoais.

• Aceptación das regras básicas dos xogos
nos que se participa.

• Autonomía nas distintas formas de
desprazamento.

• Coordinación visual e habilidades
manipulativas.

• Equilibrio dinámico e estático.
• Iniciativa por explorar e desenvolverse con

autonomía nos diferentes espazos.
• Hábitos de colaboración.
• Hábitos de responsabilidade.
• As relacións afectivas positivas
• Atención e esforzo na propia actividade.
• Coidado e uso adecuado dos espazos e

obxectos .

1. Identifica e expresa os seus gustos e
necesidades.

2. Realiza actividades  aceptando as normas
do xogo.

3. Desprázase pola contorna mostrando
confianza e seguridade.

4. Mostra coordinación  oculomanual e
destreza nas súas habilidades
manipulativas.

5. Afianza e mellora o seu equilibrio tanto
dinámico como estático.

6. Explora e desenvólvese con autonomía
polos diferentes espazos.

7. Desenvolve hábitos de colaboración nas
tarefas diarias.

8. Mostra interese por participar de forma
responsable nas tarefas.

9. Xera ideas creativas #ante unha situación
dada.

10. Establece relacións afectivas.
11. Progresa en hábitos relacionados coa

atención e o esforzo.
12. Participa e goza das actividades de limpeza

e recollida.
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COÑECEMENTO DA CONTORNA
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Medio físico: elementos, relacións e medida

• Coñecer e utilizar os conceptos de medida:
máis cheo que / máis baleiro que.

• Experimentar e manipular obxectos e
materiais con actitude positiva.

• Discriminar figuras xeométricas: a espiral.
• Discriminar liñas abertas e pechadas.
• Interiorizar e utilizar nocións espaciais

básicas: aberto/pechado.
• Ordenar a secuencia temporal dun

fenómeno natural:  erupción dun volcán.
• Construír unha secuencia temporal:

mañá/tarde/noite.
• Interiorizar e utilizar o concepto espacial:

no centro.
• Realizar series lóxicas.
• Realizar series numéricas.
• Iniciarse na resolución de problemas baixo

un criterio dado: verdadeiro/falso.
• Construír a noción de cantidade.
• Realizar actividades de cálculo.
• Iniciarse na realización de sumas.
• Coñecer e traballar con algúns ordinais.
 Coñecer e utilizar o  cuantificador

conxuntos iguais.

• Conceptos de medida: máis cheo que /
máis baleiro que.

• Experimentación e manipulación de
obxectos e materiais: a investigación.

• Figuras xeométricas: a espiral.
• Liñas abertas e pechadas.
• Nocións espaciais básicas: aberto/pechado.
• Fases da  erupción dun volcán.
• A secuencia temporal.
• Concepto espacial: no centro.
• Series lóxicas.
• Ordenación dos números.
• Resolución de problemas: verdadeiro/falso.
• Números do 1 ao 6: cantidade, grafía e

descomposición.
• Cálculo e escritura: números do 1 ao 6.
• Aproximación á suma.
• Números ordinais do 1º ao 6º.
• Cuantificador: conxuntos iguais.

1. Utiliza con propiedade os conceptos de
medida máis cheo que / máis baleiro que.

2. Segue correctamente os pasos para levar a
cabo unha investigación.

3. Identifica a figura xeométrica espiral en
paisaxes naturais.

4. Diferenza entre liñas abertas e pechadas.
5. Utiliza correctamente as nocións espaciais

básicas:  aberto/pechado.
6. Coñece e ordena correctamente unha

secuencia:  erupción dun volcán.
7. Ordena secuencias temporais.
8. Utiliza correctamente o concepto espacial:

no centro.
9. Realiza series de dúas e tres elementos.
10. Completa distintas series numéricas.
11. Resolve problemas baixo o criterio dado

verdadeiro/falso.
12. Identifica a cantidade dos números

traballados.
13. É capaz de contar elementos.
14. Realiza pequenas sumas.
15. Coñece os ordinais traballados: de maneira

ascendente e descendente.
16. Utiliza o  cuantificador conxuntos iguais.

Achegamento á natureza
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• Respectar a contorna e tomar conciencia
da necesidade de coidar o medio ambiente.

• Coñecer algunhas normas para o coidado e
conservación das paisaxes naturais.

• Identificar paisaxes de ceo: fenómenos
celestes e raios.

• Recoñecer contornas naturais destacadas.
• Coñecer algúns accidentes xeográficos de

auga e terra.

• Respecto e coidado do medio ambiente.
• Normas para coidar o medio ambiente.
• Paisaxes de ceo: fenómenos celestes e

raios.
• Contornas naturais destacadas.
• Accidentes xeográficos de auga e terra.

17. Respecta a contorna e toma conciencia da
necesidade do coidado do medio ambiente.

18. Distingue entre actitudes adecuadas e
inadecuadas nos espazos naturais.

19. Identifica paisaxes de ceo: fenómenos
celestes e raios.

20. Recoñece contornas naturais destacadas.
21. Coñece algúns accidentes xeográficos de

auga e terra.
Cultura e vida en sociedade

• Xerar actitudes de colaboración para
realizar traballos por equipos.

 Adquirir pautas de comportamento
socialmente aceptadas.

 Traballo en equipo para realizar distintas
actividades propostas.

 Interese por colaborar nas tarefas cotiás:
decoración.

1. Goza e participa nas actividades realizadas
en equipo.

2. Participa nas tarefas encomendadas:
decoración.

LINGUAXES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Linguaxe verbal
• Ampliar o vocabulario relacionado coa

natureza.
• Comprender e memorizar unha poesía.
• Expresar as súas opinións e experiencias

persoais.
• Iniciarse nos movementos básicos para a

escritura: trazos en espiral.
• Utilizar códigos adecuados de expresión e

comunicación.

• Vocabulario sobre as paisaxes naturais de
terra, auga e ceo.

• A poesía.
• Expresión de opinións.
• Trazos en espiral.
• Normas básicas de intercambio

comunicativo.

1. Adquire vocabulario relacionado coa
natureza.

2. Entende e recita de memoria algunha
poesía da unidade.

3. Expresa correctamente opinións e
experiencias.

4. Realiza correctamente e con soltura trazos
en espiral.

5. Coñece algunhas normas de comunicación.
Linguaxe plástico

• Coñecer e identificar as pinturas rupestres.
• Manipular diferentes materiais para a

• Pinturas rupestres. 6. Recoñece algunhas pinturas rupestres.
7. Manipula distintos materiais para a



8

realización de traballos plásticos.
• Coñecer e utilizar diferentes técnicas

plásticas.
• Expresar emocións a través do debuxo.
• Reutilizar e reciclar materiais nas súas

creacións artísticas.
• Experimentar con mesturas de cores.
• Prestar atención aos detalles.

• Utilización de diferentes materiais para
realizar traballos plásticos.

• Uso de diferentes técnicas plásticas.
• Expresión de vivencias e sentimentos a

través do debuxo
• Uso de material reciclado na arte
• Mesturas de cores.
• Os detalles na arte.

creación de composicións plásticas.
8. Goza coa experimentación de diversas

técnicas plásticas.
9. Reflicte emocións a través do debuxo.
10. Reutiliza materiais nas súas creacións.
11. Goza coas mesturas de cores.
12. Observa os detalles dos seus traballos.

Linguaxe musical
• Discriminar sons da natureza.
• Achegarse ao coñecemento de obras

artísticas na linguaxe musical.
• Interpretar e memorizar cancións

relacionadas coa unidade.
• Identificar ritmos rápidos e lentos.
• Relacionar son con movemento e silencio

con quietude e inmobilidade.

• Sons da natureza.
• Obras artísticas expresadas na linguaxe

musical.
• A canción: interpretar e memorizar.
• Ritmo rápido e lento.
• Ecos rítmicos.
• Son e silencio.
• Exploración sonora de obxectos .
• Secuencias de movementos.

13. Recoñece algúns sons da natureza.
14. Valora a linguaxe musical como unha forma

de expresión artística.
15. Interpreta e memoriza cancións

relacionadas coa unidade.
16. Diferenza entre sons rápidos e lentos.
17. Móvese co son e permanece quieto cando

se fai o silencio
18. Compasa o son co movemento.

Linguaxe corporal
• Utilizar os recursos expresivos do propio

corpo para expresar unha emoción.
• Asociar expresións  gestuales e corporais a

distintas emocións básicas.
• Explorar as diversas posibilidades rítmicas

do corpo.
• Dramatizar historias a través da expresión

corporal.

• O corpo como instrumento de expresión de
emocións.

• Expresión  gestual e corporal de distintas
emocións básicas.

• Actividades de expresión corporal e
movemento.

• Dramatización de historias a través da
expresión corporal.

19. Expresa emocións a través do corpo e do
movemento.

20. Asocia expresións  gestuales e corporais ás
distintas emocións.

21. Goza coa realización de actividades de
expresión corporal.

22. Utiliza as posibilidades expresivas do seu
corpo para representar historias.



9

TEMPORALIZACIÓN:

A temporalización será só orientativa, pois debido as circunstancias que estamos a vivir, non todas as familias poden supervisar
e dedicarlle o mesmos tempo ao traballo escolar dos seus fill@s , polo tanto será flexible e estará condicionada ao apoio que
podan realizar os país e nais.

Unidade 5. GARRAS E CABEIROS. Dende o día 14 de abril ao 14 de maio.

Unidade 6: UNHA MARABILLAS DA NATUREZA. Dende o día 18 de maio ao 19 de xuño.

RECURSOS E METODOLOXÍA

No momento que se decretou o confinamento e cese das clases, entregouse ás familias todos os materiais que o alumno tiña
dentro da aula, coa finalidade de poder seguir traballando cos nenos e nenas aínda que a súa aula fose dende ese momento a
súa casa.
Manterase un contacto continuo coas familias coa finalidade de orientar, correxir, motivar e supervisar por medios telemáticos,
todo o proceso de ensino-aprendizaxe.

Material do alumno:

 Unidades didácticas 5 e 6.
 Caderno do 3º trimestre de “Matemáticas Activas”
 Caderno de lectoescritura “ABECOLE”
 Caderno de inglés.
 Adhesivos.
 Material manipulativo



10

 Troquelados.
 Contos
 CD de cancións
 Material de refugallo

Recursos dixitais:

 Recursos  e apoios dixitais dos métodos
 Fichas interactivas
 Material fotocopiable
 Contos
 Enlaces webs
 Cancións

AVALIACIÓN.

A avaliación será continua e baseada na observación do traballo realizado na casa coa supervisión do seu titor e a colaboración
dos país e nais. O seguimento do traballo e evolución ao longo deste trimestre farase con un contacto permanente coas familias
por medios telemáticos: e-mails, grupo de wasap, chamadas telefónicas… coa fin de propor e orientar na execución das
actividades diarias, que en todo momento estarán suxeitas as características de cada familia ( flexibilidade na realización das
tarefas propostas). A avaliación do terceiro trimestre farase valorando o traballo desenvolvido nos trimestres anteriores e do
seguimento que se poida facer desta última etapa do curso.
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INFORMACIÓN E PUBLICIDADE:

O contacto, seguimento e publicidade de todo o proceso de ensino-aprendizaxe deste terceiro trimestre farase por medios
telemáticos: e-mails, grupo de wasap, teléfono e páxina web do Colexio.


