


ÓSCAR
EIXES DE INTERESE:

(Ideas principais)

EU (IDENTIDADE E AUTONOMÍA PERSOAL)

–O que somos: calidades e estados

–O que facemos: profesións e afeccións

–Ser maior (atendendo ao criterio de tamaño)

–Crecemento e cambio

–Facer e facer ben (un pouco futbolista)

-A amizade

Criterios:

–Paciencia

–Segredos

–Agasallos

–Barullo (enerxía)

–Palabras que defenden

–Cousas boas que saen de ti

–Cousas boas que saen del

-Necesidades básicas:

–De seguridade (un mar con quenllas sen dentes)

(Pola noite prefire a seguridade familiar)

–Fisiolóxicas: estar maliño

–De afecto: “Ás veces quérolle tanto que me volvo como un caramelo derretido”



MUNDO (MEDIO FÍSICO E SOCIAL)

–Unha estación: o inverno

–Un proxecto de investigación: o mar

–Os xogos (regras): competición e cooperación

–As excursións

–O aniversario

–Os agasallos do Nadal

–Os intercambios en xeral:

 Diferenza entre dar e prestar

–Os dons: agasallo e perdón

–Castigos e premios ou consecuencias?

LINGUAXE (COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

–Tipo de texto: a descrición

–Recursos: comparacións e analoxías (como caramelo derretido, como unha gacela tola…)

–Hipérboles: a máis bonita…

–Animación á lectura: ditos de botar sortes, poemas e contos con secuencias acumulativas.

EIXES TRANSVERSAIS

- Educación para a paz

- Educación poara o consumo

- Educación moral

- Educación ambiental

ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL

- Querer (amor/amizade)

- Enfado

- Alegría de compartir

- Culpa



HABILIDADES EMOCIONAIS

        - Autoimaxe / Autoconcepto / Autoestima

  - Autorregulación

  - Toma de decisións

  - Motivación

HABILIDADES SOCIAIS

        - Role playing

HABILIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN

        - Definir

        - Exemplos

        - Contraexemplos

        - Semellanzas / diferenzas

        - Agrupar / clasificar

        - Diferencias de clase e de grao

HABILIDADES DE RAZOAMENTO

        - Razoamento hipotético

HABILIDADES DE TRADUCIÓN

         - Lectura de imaxes

         - Improvisar

          - Interpretar

A CAIXA DO TESOURO

   

AVALIACIÓN



DESENVOLVEMENTO

EU: IDENTIDADE E AUTONOMÍA PERSOAL

Ola, chámome Óscar

Plan de diálogo:

–Por que temos nome?

–Para que serve o nome?

–Que pasaría se non tivésemos nome?

–Gústavos o voso nome?

Actividades:

–Analizar as letras do nome de Óscar.

–A primeira letra e a última.

–Se é un nome longo ou curto (cantas letras leva)

–Buscamos nomes de compañeiros que empecen por o.

–Buscamos outras palabras que empecen por o.

–Facemos rimas co nome de Óscar que pasarán a formar parte do libro de aula coas rimas dos nomes de

todos os alumnos e alumnas.

O que somos: calidades e estados

Plan de diálogo:

–É o mesmo ser triste que estar triste?

–É o mesmo ser guapo que estar guapo?

–É o mesmo ser enfermo que estar enfermo?

–É o mesmo ser bo que estar bo?

–Cando estamos tristes, cansos, nerviosos; somos tristes, cansos ou nerviosos?

–Que diferenzas notas entre as palabras ser e estar?

Actividade:

Podemos estar contentos, enfadados, famentos e cansos?

Como se nos pon a cara cando nos sentimos así?



–Facemos un debuxo onde nos amosamos contentos, enfadados, famentos e cansos.

–Óscar é un neno, é un pouco futbolista e é amigo. Que significa ser?

–Podemos ser varias cousas ao mesmo tempo?

–Podemos cambiar o que somos e ser hoxe unhas cousas e dentro dun tempo outras?

–Pódense medir as cousas que somos? Podemos ser…un pouco de algo, un moito, un bastante?

–Quen decide o que somos? Podemos elixilo nós mesmos?

–Podemos saber todas as cousas que somos?

–Que sodes vós?

Actividade:

–En círculo, cada neno ou nena vai dicindo de si mesmo unha calidade e un estado. Por exemplo: eu son

amable  e  estou canso…O seguinte  deberá parafrasear  o anterior  ou anteriores  e  engadir  a  súa  propia

achega. Trátase de escoitar activamente, parafrasear e lembrar de xeito acumulativo. Se os alumnos son moi

pequenos, pódelles resultar demasiado difícil,  polo cal deberiamos simplificalo pedíndolles que lembren

soamente o que dixo o que falou antes ca eles.

O que facemos: profesións e afeccións

Plan de diálogo:

–Óscar de maior quere ser futbolista e nadador, que terá que facer para ser futbolista? E para ser nadador?

–Pode ser as dúas cousas á vez?

–Que vos gusta facer?

–En que vos gustaría traballar de maiores? Por que?

–Que profesións coñecemos?

–Para que traballamos?

Actividades:

Dramatizacións:

–Xogar a ser profesores, vendedores, bombeiros ou veterinarios. (Un fai de vendedor, outros de clientes; un

fai de profesor, outros de alumnos...).

–Xogo:

Sae un neno ao centro e di algo que lle gusta moito (Ex.: o chocolate, facer quebracabezas…). Aqueles e

aquelas a quen lles guste o mesmo din “a min tamén”, saen correndo e abrazan o/a neno/a que está no

centro.



Plan de diálogo:

–Arranxar camións é unha profesión ou unha afección?

–E coidar unha granxa?

–E ser enfermeira?

–E ser profesora?

–E ser futbolista? E nadador?

–Que diferenzas e semellanzas podemos pensar entre profesións e afeccións?

*Poñamos exemplos de cada clase e indaguemos naqueles que nos parezan pouco claros ou ambiguos.

*Podemos empregar a matriz das catro posibilidades para discriminar entre diferentes actividades:

–Profesión e afección

–Profesión pero non afección

–Afección pero non profesión

–Nin profesión, nin afección

Actividade:

–Recortar de revistas persoas realizando diferentes actividades, colocar as figuras sobre o retroproxector.

Aparecerán na pantalla como sombras equívocas, xerando conflito cognitivo. Deberán suscitar diferentes

hipóteses e discutir  a máis plausible para todos.  Posteriormente compróbase a veracidade da hipótese

comunmente aceptada.

Ser e ter

Plan de diálogo:

–Óscar ten un mellor amigo …Teno como se ten un reloxo, un coche de xoguete ou un balón de fútbol?

–E ti. Que tes?

–Que é ter?

–Antón ten cadela, gata, ocas… Que significa que os ten? Son seus? Só seus? Pode facer o que queira con

eles?

–Pódense ter persoas e animais como se teñen obxectos?

–Que quero dicir cando digo “a miña roupa”, “os meus libros” ou “os meus xoguetes”?

–E se digo “a miña familia”, “os meus amigos” e “o meu país”?

–Que é posuír? E pertencer?

Actividade de clarificación de conceptos e escoita activa:

–En círculo cada neno irá dicindo:



Eu posúo_________e pertenzo a__________.

Ao chou, preguntaráselles a calquera deles polo que dixo calquera dos seus compañeiros/as.

–En círculo tamén, cada alumno/a dirá algo que lle gustaría posuír e por que razón. Entre todos avaliaremos

se unhas razóns son mellores ou peores ca outras.

Ser maior (atendendo ao criterio de tamaño)

(María relacionarao coa cantidade de condutas  que pode executar sen axuda ou vixilancia,  é  dicir,  coa

autonomía).

Crecemento e cambio

Óscar di que cando sexa grande…como unha árbore pequena, ou como un irmán maior, ou como o meu

veciño, ou como un mozo que arranxa o camión do meu pai ou como o teito da parada do autobús…

Actividade:

Inventar novos símiles: cando sexa grande como…os de 6º, como a canastra de baloncesto do patio…

–Cres que “ser maior” é o mesmo ca “ser grande” ou “ser alto”?

–Cando somos maiores?

–Que cambia en nós cando nos facemos maiores?

–Cambia o noso corpo?

Actividade:

–Amosar láminas con distintos momentos do desenvolvemento evolutivo para observar ese proceso e os

cambios que se producen.

–Vivimos tanto tempo coma outros animais? Cal é o máis lonxevo? Investigar e comentar o tempo de vida

de diferentes seres vivos.

–Que outras cousas cambian?

–Todo o que é maior ten que ser máis grande? Pon exemplos.

–Coñeces algún contraexemplo?

–Medramos sempre?

–Cambiamos sempre?

–Se o cres así. Como o facemos?

–Facemos cousas distintas?

–Que deixamos de facer?

–Que faremos que non facemos agora?



–Os nosos pais son maiores?

–E os nosos avós?

–Que é ser maior? É o mesmo que estar maior?

–Vós queredes ser maiores? Por que?

Actividades:

–Enumerar cousas grandes.

–Buscar esas cousas en revistas, recortalas e pegalas nun mural; poñer o seu nome á beira.

–Celebraremos o Día das Cousas Grandes avisando con tempo os pais para que ese día todos vaiamos á

clase con roupas varios talles máis grandes do habitual.

–Eu de maior quero ser… debuxarse a si mesmos seguindo esta consigna, amosarlles o seu debuxo aos seus

compañeiros e facer agrupamentos por afinidades.

–Enumerar accións que realizan os maiores.

–Representar ante os demais para que adiviñen de que acción se trata.

Actividade:

–Agora imos imaxinar un conto onde en lugar de medrar fósemos diminuíndo e nos convertésemos en seres

diminutos como:___________,___________,___________ ou ___________ .

Entón... que cousas poderían ocorrer?

Enumeramos distintas posibilidades e a partir de aí construímos un conto de xeito cooperativo.

Facer e facer ben

Plan de diálogo:

Óscar di que é un pouco futbolista pero non de todo.

–Que cres que quere dicir?

–Que credes que lle falta para ser un futbolista de todo?

–Que podería facer para conseguilo?

–Todos sabemos escoitar (ou case todos). Facémolo perfectamente ben ou deberiamos mellorar? Como

poderiamos facelo?

–Todos sabemos falar,  pero,  facémolo completamente ben ou deberiamos mellorar?  Como poderiamos

facelo?

–Parece que non é o mesmo facer ca facer ben. Poñamos outros exemplos.

–Que poderiamos facer cando algo aínda non nos sae moi ben? Deberiamos rendernos ou perseverar?

–Que é iso de renderse? E perseverar? Poñamos exemplos.



–Cando non sabemos algo. Que podemos facer para pescudalo?

–Cando non sabemos facer algo, que podemos facer para aprender? Quen nos podería axudar?

–Que nos gusta máis, facer as cousas sós ou con axuda? Por que?

–Cres que saberás ler mellor dentro duns anos? E pintar? E cantar? E xogar ao fútbol? E nadar?

Actividade:

–Dáselle a cada neno/a un anaco de plastilina e pídeselle que faga unha froita que lle guste especialmente.

Ao cabo de dez minutos, máis ou menos, pídeselle a cada un deles que pase a súa figura ao que está á beira

para que trate de mellorala. Despois duns cinco minutos pídeselles que observen o resultado e que digan se

lles parece que mellorou ou non e por que razón opinan así.

A AMIZADE é o tema estrela no conto de Óscar

Se nos atemos ás cinco dimensións avaliadoras das que nos fala J. A. Marina:

I–Algo chama a atención destacándose sobre un fondo (alerta)

Polo + : relevante, importante, interesante

Polo –: irrelevante, sen interese, indiferente

II–MOTIVACIONAL. As cousas provocan no suxeito un dinamismo de achegamento ou afastamento.

Polo + : atractivo, impulso cara a, inclinación, tendencia…

Polo –: repulsivo, repugnancia, fobia, agresión…

III–HEDÓNICA. As experiencias teñen un ton hedónico positivo ou negativo.

Polo + : agradable, benestar, pracer, satisfacción, deleite…

Polo –: desagradable, descontento, desgusto, insatisfacción…

IV–XUDICATIVA  ou  AVALIATIVA.  Os  comportamentos  son  avaliados  de  acordo  con  normas  morais  ou

culturais.

Polo +: apreciable, bo, digno de encomio.

Polo –: desprezable, malo, digno de reproche.

V–ENERXIZANTE. Provoca activación ou desactivación do sistema nervioso.

Polo + : activador, estimulación, impulso ao movemento…

Polo –: depresor, desactivación, inhibición, pasividade…

Segundo estas dimensións, poderiamos dicir que o amigo chama a nosa atención, destácase do conxunto,

produce un dinamismo de achegamento (a súa compañía atrae). Xunto a el ou ela sentímonos a gusto,

satisfeitos. Avaliamos esa amizade como algo valioso, bo.



A súa compañía é estimulante e activadora do noso sistema nervioso. Pero aínda nos falta o criterio máis

importante: un amigo éo porque sempre desexa o noso ben e nós, o del.

Óscar proponnos ao seu xeito uns criterios moi similares.

Plan de diálogo:

Paciencia (coxíns brandos)

–Son os amigos pacientes como sofás que non se enfadan aínda que te tires… enriba? Pon exemplos.

–Teñen que ser perfectos os amigos e cumprir sempre os nosos desexos?

–Que sentes cando un amigo fai algo que non esperabas? Que fas?

Segredos (esquinas secretas)

–Teñen que gardar os amigos os segredos que lles contamos? Por que?

–Gardar cousas é o mesmo que gardar palabras?

–Máis fácil ou máis difícil? Por que?

–E gardar sentimentos? Como se gardan? Onde se gardan? Por que?

Presenza (nunca se vai)

–Van canda ti os amigos cando estás alegre e alborotado?

–E cando estás triste e calado?

–E se estás furioso ou asustado?

–Que poden facer en cada caso, ademais de estar contigo?

Agasallos (agasallos de Nadal)

–É o mesmo regalar que intercambiar?

–É o mesmo dar que prestar?

–Que se espera que fagas en cada caso?

Alboroto (berra e chora sen parar)

–Algunha vez arrepentístesvos de dar algo e despois reclamástelo? Por que?

–Que pensades desta frase de Gianni Rodari: “as bágoas dun neno caprichoso pesan menos ca o vento, pero

as bágoas dun neno famento pesan máis que toda a Terra”.

–Hai veces en que berramos e choramos por unha mala razón? Pon exemplos.

–Hai veces nas que berramos e choramos por unha boa razón? Pon exemplos.

Palabras que defenden

–Óscar e Antón afrontan xuntos os conflitos e cando non poden, foxen xuntos.  Adoita ocorrer isto cos

amigos?

–Cando un amigo noso se mete nun problema, adoitamos desculpalo?



–Ás veces intentamos pasarlle a culpa a outro como fai Antón con Miguel, o neno invisible e malvado?

–Hai ocasións nas que non contamos toda a verdade para protexermos un amigo? Pon algún exemplo.

–É posible que ás veces esaxeremos o que nos fixeron e minimicemos o que fixemos nós para saírmos ben

librados dun conflito? Facemos o mesmo cos amigos?

Moedas de chocolate (compartir afeccións e gustos)

–Adoitas xogar aos mesmos xogos ca os teus amigos? Pon exemplos.

–Adoitades compartir os xoguetes? Cales?

–A miúdo falades das comidas que máis vos gustan? E dos debuxos, das películas, dos contos?

–Falades tamén das cousas que non vos gustan?

–Agrádavos coñecer os gustos dos vosos amigos?

–Por que razón podería ser importante?

–Que outras cousas compartes cos amigos, ademais de palabras?

Cousas boas que saen de ti

Cando Antón está canso porque subiu unha costa, Óscar empúxao; cando nadan na praia non se afasta da

beira, aínda que el xa sabe nadar, por non deixalo só; comparten portaría e nas carreiras déixalle gañar...

Dalgún xeito, Óscar ponse no lugar do seu amigo.

Aínda  que  a  un  nivel  precario,  debido  ao  seu  momento  de  desenvolvemento  moral,  Óscar  practica  a

empatía con Antón e parece que pensa que “ser amigo” implica que ten que haber cousas boas que saen de

ti.

Plan de diálogo:

–Cando intentas facer algo por primeira vez e non che sae. Como te sentes?

–Se o teu amigo/a se sobe á bici e cada vez que intenta manterse en equilibrio cae, como cres que se sente?

–A profe felicitoute porque fixeches moi ben un debuxo. Como te sentes?

–Á túa amiga danlle unha medalla por gañar unha carreira na festa de fin de curso. Como cres que se sente?

–A túa amiga intenta aboiar na piscina, pero non o consegue. Uns nenos que a observan, búrlanse dela.

Como cres que se sente? Como te sentirías ti?

–Mórreche a túa mascota preferida, unha tartaruga preciosa. Como te sentes?

–Á túa amiga desapareceulle a súa gatiña. Como cres que se sente?

–O teu irmán pequeno rompeuche un xoguete á mantenta. Como te sentes?

–Ao teu amigo puxéronlle á mantenta cola na mochila. Como cres que se sente?

–Que é máis doado, pensar como se pode sentir o teu amigo/a ou unha persoa que che importa menos?

–Por que unhas persoas nos importan máis e outras menos?



–Por que nos importan tanto os amigos?

Cousas boas que saen del

Parece que Óscar pensa que nisto das “boas accións” debe haber unha certa reciprocidade cando se trata

de amigos.

Recoñece e agradece as cousas que Antón fai por el:

–Rirse para contaxialo e quitarlle as ganas de chorar.

–Ir rescatalo cando está castigado.

–Levarlle contos, xoguetes, pedras, paus e algún animaliño despistado... cando está maliño.

–Estar “aí” tanto se está triste coma se está contento?

Plan de diálogo:

–Imos pensar entre todos nas cousas que os amigos fan por nós. Poñamos exemplos.

–Que fan os nosos amigos cando estamos tristes?

–Que fan os nosos amigos cando estamos enfadados?

–Que fan os nosos amigos cando estamos avergonzados?

–Que fan os nosos amigos cando estamos alegres?

–Que fan os nosos amigos cando temos un problema?

–Que fan os nosos amigos cando nos ven facer algo malo?

Actividade:

Amosamos algunha lambetada que teñan costume de tomar e preguntámoslles:

–Canto mide? (cando non coñecen medidas de lonxitude, comparamos con algo concreto que eles poidan

ver: tres xemas de dedo, un dedo meniño, unha goma de borrar...).

–Canto pesa? (volvemos estimar comparativamente)

–Canto vale?

Pedímoslle a un alumno/a, ao chou, que se achegue e de novo volvemos preguntar:

–Canto mide este compañeiro/a?

–Canto pesa?

–Canto vale?

Ante a perplexidade orixinada pola pregunta insístese preguntando se se poden mercar e vender persoas.

Se coñecen algún caso e que lles parece.

As cousas son para usar. Por exemplo:

–Unha vasoira é para varrer

–Unha pota para cociñar



–Un automóbil para trasladarse dun lugar a outro

...que sigan poñendo exemplos de cousas que podemos usar para distintos fins.

–Unha persoa tamén se pode usar? Para que?

–Que diferenzas notas entre unha persoa e unha cousa?

–Que sentes cando notas que algún compañeiro só vai contigo cando tés a bici? Por que?

–Algunha vez fuches con algún compañeiro só para poder xogar coa súa nova videoconsola? Gustoulle?

–Sabedes o que significa a palabra comenencia? Falemos dela.

Plan de diálogo:

Un amigo é un tesouro

–Que é un tesouro?

–Pon exemplos de tesouros

–Por que di Óscar que un amigo é un tesouro?

–Estades de acordo?

Actividades:

–Debuxade algo que sexa un tesouro para vós, algo moi importante.

–Gardamos todos  os tesouros debuxados nunha caixa.  Cada neno/a colle un dos debuxos,  mírao e sen

amosárllelo aos demais contesta as súas preguntas (con si ou non) ata que conseguen pescudar de que se

trata.

XOGO: En busca do Tesouro

–Os participantes,  distribuídos  en equipos  de 4  ou  5  alumnos/as  reciben unha lista  de elementos  que

deberán buscar no contorno.

–Como condición dirase que todo aquilo que se recolla da natureza debe volver a ela sen ser danado.

–A lista deberá confeccionarse con elementos que estamos seguros van poder atopar no lugar onde se

xogue.

–A modo de exemplo pódeselles pedir:

1. Unha semente, unha folla seca, unha poliña, o rastro dun animal.

2. Un olor, un sabor, un son, unha textura...

3. Algo máis novo e algo máis vello ca eles...

4. Algo redondo, algo bonito, algo raro...

5. Algo que sexa branco, algo verde, algo vermello...

(Os criterios e o número de elementos variarán en función da idade dos/das nenos/as



–Unha vez  que todos regresan cos  seus  elementos,  chárlase  sobre a  súa experiencia e  as  razóns e os

criterios das súas eleccións.

Actividade:

–Memorizar xogando a lista de Óscar:

Un amigo é un TESOURO, cheo de coxíns moles, esquinas secretas, agasallos de Nadal, berros que non hai

xeito de parar, carreiras de cebra tola, palabras que defenden, moedas de chocolate e cousas boas que saen

de ti e máis del.

–Dicímolo baixiño, berrando, con voz aguda, con voz grave, rápido, amodo, rindo, finxindo chorar...

–Poñémoslle un ritmo e música a este texto.

–Escribimos a letra nun cartel, coas fotos de todos/as arredor. Será a nosa canción de aula e cantarémola a

miúdo.

–Facer un debuxo sobre o que conta a canción e gardalo (no baúl do pirata) para agasallar con el o noso

amigo invisible cando chegue o Nadal.

AS NECESIDADES BÁSICAS

    Necesidades de seguridade

En dous momentos diferentes, Óscar manifesta a súa necesidade de seguridade:

–Cando nos di que durante o día prefire a compañía de Antón, pero pola noite, cando “a rúa se pon escura”,

necesita o seu papá, a súa mamá e o seu irmán que dorme con el.

–Cando espera ser nadador, pero dun mar “cheo de golfiños e quenllas sen dentes”.

Para un neno tan pequeno o mundo é aínda ese lugar máxico onde todo é posible: tanto o mellor coma o

peor. Ás veces o mundo é inexplicable, asombroso...pero tamén frecuentemente ameazador. Por iso Óscar

precisa a presenza protectora das súas figuras de apego, especialmente na noite cando a luz se apaga e el

queda a soas coas criaturas da súa mente.

Doutra banda, trata de conxurar os riscos potenciais dese mar que tanto o atrae cunha posibilidade contra

fáctica tranquilizadora:

“Alí, as quenllas non teñen dentes”.

Plan de diálogo:

–En que situacións te sentes seguro e tranquilo? Con que persoas?

–En que situacións tes algo de medo?

–Que personaxes te asustan nos contos e nas películas?

–Por que temos medo?



–Que sentimos por dentro? Que cariña poñemos?

–Podería ser o medo necesario, ás veces, para alertarnos dun perigo?

–Que poderiamos facer para deixar de sentir medo?

–Paréceche certo que os valentes non teñen medo?

–Se non sentisen ningún medo? Podería dicirse que foron valentes ou soamente temerarios?

Actividade:

–A profesora irá escribindo, nun papeliño para cada neno, aquelas cousas que lles producen máis medo.

Logo  cada  un  deles  partirá  en  anacos  pequeniños  o  seu  papel  e  despois  todos  xuntos,  ritualmente,

depositaremos os restos na cunca do WC e tiraremos solemnemente da cadea, dicíndolles adeus aos nosos

medos.

Á maioría dos nenos gústanlles os recintos pequenos, cálidos, escuros e acolledores.. como coviñas onde

sentirse nalgún momento illados, pero seguros e protexidos como cando estaban no claustro materno.

Baixo as protectoras saias dunha mesa de braseiro, nunha pequena tenda de indios, nunha casiña de tea...O

ideal  sería dispoñer na aula de elementos modulares de espuma cos cales construír diferentes recintos

segundo a ocasión ou o xogo simbólico que esteamos practicando

–Tamén é oportuno dispoñer  dun  Baúl  de Disfraces de onde extraer elementos para diversos  xogos e

representacións.

–Nalgún momento, comprobando que a situación é vista como xogo e non como ameaza, contarase un

conto ou realizarase algunha viaxe imaxinaria,  cos nenos tendidos sobre colchóns e as luces apagadas,

simulando a hora de ir durmir e co auxilio dunha música relaxante.

(Trataríase  de desdramatizar  esa hora que para  algúns  nenos  é  xeradora de moita  ansiedade,  facendo

fincapé na parte lúdica e misteriosa).

Parece que falar de situacións que nos xeran algo de ansiedade, representalas ou imaxinalas  nunha zona

segura, no permite  drenar  ludicamente os  nosos  temores e  ao mesmo tempo aprender estratexias  de

afrontamento para cando as situacións se nos presenten na realidade.

Actividade:

–Construír na aula A Cova do Medo: un espazo dedicado a imaxes, palabras, olores, sons, disfraces, contos e

músicas...relacionadas co medo.

      Necesidades fisiolóxicas

Necesitamos estar ben fisicamente, coidar o noso corpo (primeiro mandamento para poder dedicar a nosa

enerxía a aqueles fins que nos son máis queridos)



Pero isto non é sempre posible. Ata no noso “primeiro mundo” hai  nenos e nenas que non están ben

alimentados, que non dormen o suficiente ou que padecen diferentes enfermidades ou carencias que os

colocan en situación de inferioridade con respecto aos demais.

A enfermidade fainos máis vulnerables, dependentes e canaliza a nosa enerxía cara á eliminación da dor ou

do malestar. Recobrar o benestar pasa a ser o obxectivo prioritario e todo o demais esvaécese nun segundo

plano.

Por esta razón, todo o interese que poñamos en asegurar as condicións mínimas dunha infancia saudable

redundará nun desenvolvemento integral das criaturas.

Plan de diálogo:

–Coidas dos teus xoguetes? E as túas mascotas, cóidalas?

–Que ocorre cos teus xoguetes cando non os coidas?

–Que ocorre coas nosas mascotas cando non as coidamos?

–E o teu corpo. Cóidalo? Como o fas?

–Que outras cousas cres que poderías facer para estar máis san?

–Que cres que lle pode ocorrer ao noso corpo se non o coidamos?

–Estiveches maliño algunha vez? Por que?

–Como te sentías?

–Que cousas che facían sentir mellor?

–Cando un amigo teu está maliño. Que podes facer para que se sinta mellor?

      Necesidades de afecto

Ás veces quérolle tanto que me volvo como un caramelo derretido

Óscar  necesita  do afecto da súa familia,  pero tamén do seu amigo Antón e expresa este afecto cunha

analoxía (o seu afecto é doce, brandiño e pegañento como un caramelo derretido).

Plan de diálogo:

–Quérense os personaxes dos contos?

–Necesitan as mascotas que as queiran?

–A túa mamá necesita que a queiran? E o teu papá?

–Necesítano os irmáns e as irmás? E os avós e as avoas?

–Necesitan os amigos que os queiran?

–E ti, necesitas que te queiran? Por que?



Actividade de pensamento analóxico:

Se o amor pode ser como un caramelo doce e pegañento... A que se parecerían: o enfado, a tristeza, a

alegría, a vergonza, o noxo, a sorpresa?

–Outra alternativa para xerar  comparacións e analoxías podería ser: elixir  unha das emocións básicas e

preguntarnos:

1. Se fose unha cor. Cal sería?

2. Se fose un animal. Cal sería?

3. Se fose unha ferramenta. Cal sería?

4. Se fose un instrumento musical. Cal sería?

5. Se fose un vehículo. Cal sería?

6. Se fose unha froita. Cal sería?

7. Se fose un cheiro. Cal sería?

8. Se fose un son. Cal sería?

9. Se fose unha peza de vestir. Cal sería?

10. Se fose un moble. Cal sería?

11. Se fose unha paisaxe. Cal sería?

12. Se fose unha flor. Cal sería?

13. ????????????..

Naturalmente, cada vez que formulen unha comparación, sería conveniente que explicasen o criterio no que

se basearon para establecer a semellanza.

O MUNDO (MEDIO FÍSICO E SOCIAL)

Unha estación para investigar: o inverno. 

   Do mesmo xeito que con Antón abordamos  o  outono,  agora  con Óscar  centrarémonos  no inverno,

pescudando, coa axuda das familias:

–condicións climáticas: temperaturas, precipitacións...

–os cambios na natureza: nudez das árbores, letargo dalgúns animais...

–o vestido

–costumes e festas



Proxecto de investigación: o mar. 

   Preguntarémonos novamente:

–Que sabemos sobre o mar? (coñecementos previos)

–Que nos gustaría saber? (obxectivos)

–Como poderiamos pescudalo? (medios e estratexias)

–Que sabemos agora? Como o aprendemos? (meta cognición)

–Conseguimos os nosos obxectivos? (avaliación)

–É imprescindible suscitar sempre o proxecto cos nenos e nenas para conseguir unha maior implicación e

participación en todo o proceso.

–Actividades sobre a praia e o mar (Extraídas e adaptadas do libro  O recuncho do xogo  de Pan Schiller e

Linne Peterson (Edit. CEAC)

No Mar

Materiais:

–Cunchas (polo menos unha por alumno)

–Fotografías plastificadas de moluscos

–Pas e angazos de praia

Como facelo:

–Antes da chegada das criaturas enterraremos as cunchas na area do patio.

–Sairemos  e,  sentados  en  círculo,  amosaremos  fotografías  plastificadas  de  moluscos,  axudarémoslles  a

nomealos e explicaremos algúns datos sobre o seu hábitat e os seus costumes.

–Logo,  como  xogo,  barallaremos  as  fotografías  boca  abaixo.  Cada  neno/a  elixirá  unha  e  entre  todos

trataremos de lembrar o que xa sabemos sobre ese molusco en particular.

–Dirémoslles que hai cunchas enterradas na area e que todos deberán buscar ata que atopen unha.

–Unha vez que todos/as as atoparon, pedirémoslles que cada un describa a súa para todos os demais.

–Depositarémolas todas nunha morea no centro do círculo e logo irémolas amosando, ao chou, para que

traten de lembrar quen a descubriu e quen a describiu.

Traballaremos tamén co poema “A buguina” de Federico García Lorca

Trouxéronme

unha buguina.

Dentro cántalle

un mar de mapa.

O meu corazón



énchese de auga

con peixiños

de sombra e prata.

Trouxéronme 

unha buguina.

No fondo do mar

Materiais:

–Unha saba, preferiblemente azul

–Fotografías plastificadas de peixes e mamíferos mariños

Como facelo:

–Poñemos as fotografías no chan e tapámolas coa saba.

–As nenas e os nenos colócanse rodeando a saba, cóllena e tratan de movela coordinadamente imitando as

ondas.

–Explícaselles que debaixo do mar hai sorpresas e váiselles pedindo que, a feito, se mergullen e collan unha

fotografía.

–Cando saian á superficie deberán contarlle ao grupo o que atoparon. Se non poden facelo sós, piden a

colaboración do resto do grupo.

–Unha vez que foron identificados todos os peixes e mamíferos mariños, colócanse sobre a saba e son

mecidos polas ondas.

Outras actividades:

–Preparamos prismáticos con rolos de papel hixiénico e cinta de embalar. Pintámolos e poñémoslles un

cordón para penduralos do pescozo.

–Logo  improvisamos  unha  representación  teatral  simulando  que  imos  nun  barco  veleiro  e  avistamos:

quenllas, golfiños, baleas...

–Sería  desexable  ao  longo  do  proxecto  ter  a  ocasión  de  visitar  un  acuario  para  confrontar  as  súas

aprendizaxes a través de imaxes, coa realidade.

ADIVIÑAS

Unha boca toda dentes

no mar fai que tremas.

(A quenlla)

Todos corren,

un pita,



dous deteñen, 

moitos berran.

(O fútbol)

Leva anos no mar

e aínda non sabe nadar.

(A area)

Que o busquen no mar,

porque na terra

por máis que aren, que aren,

non o atoparán.

(O arenque)

Teño tinta, teño pluma

e brazos teño, ademais, 

pero non podo escribir,

non o aprendín xamais.

(A lura)

Coa súa risa matutina

toda a praia alborota, 

mariñeira e pescadora.

(A gaivota)

En min morren os ríos,

e por min os barcos van,

moi breve é o nome meu,

tres letras ten, non máis.

(O mar)

Facendo ruido veñen,

facendo ruido van;

e, cando mañá volvan,

de igual xeito o farán.

(As ondas)

Voa sen ás,

asubía sen boca,

azouta sen mans

e ti nin o ves nin o tocas.

(O vento)

É alguén co que pasas

moitos intres da túa vida,

co que xogas e corres

e non lle contas mentiras.

(Un amigo)

É  a raíña dos mares,

con dentadura moi fera,

por non ir nunca baleira

sempre che di que vai chea.

(A balea)

Dúaz pinzas teño,

cara atrás camiño,

de mar ou de río,



na auga vivo.

(O caranguexo)

Quen son eu:

ao ir parece que veño,

e ao vir, que me vou.

(O caranguexo)

O ceo e a terra vanse xuntar;

a onda e a nube vansed enlear.

Vaias onde vaias sempore o verás,

por moito que andes nunca chegarás.

(O horizonte)

Non penses noutras cousas,

que as tes no mar,

ou as ves chegar furiosas,

ou as ves mansas chegar.

(As ondas)

Aparece por diante,

polos lados, por detrás,

descóidaste un instante

e levántache a saia.

(O Vento)

   

 Os xogos (regras) competición e cooperación

“Os amigos comparten xogos e xoguetes”. Esta afirmación adoita escoitarse na boca dos nenos de E. Infantil

e Primaria, aínda que a disonancia entre o que din e o que fan tamén adoita ser notable. Na liña de reducir

esa disonancia trataremos de deseñar xogos simbólicos e de cooperación que sexan unha alternativa eficaz

e divertida aos xogos competitivos que abofé xa veñen practicando noutros ámbitos (familia, deportes...).

Nesta liña, utilizamos desde hai bastante tempo as propostas de Xesús R. Jares e Paco Cascón que nos

ofrecen multiplicidade e riqueza de recursos.

O único  matiz  que  teriamos  que introducir  aquí  estriba  na  selección  dos  xogos  que,  en todo caso,  se

deberán axustar ao fío narrativo ou ás habilidades que esteamos traballando, para que non se produza unha

ruptura na contextualización (lembremos que para que a aprendizaxe sexa significativa temos que procurar

sempre que a transición entre lectura ou narración oral, conversa e actividades sexa fluída e guiada polo

sentido e o interese do grupo).

–Outra actividade sistemática consistirá en sentar en círculo despois de cada xogo para dialogar sobre o que

se estivo facendo e como se sentiron durante o proceso.

Dúas citas de Huizinga en  Homo Ludens parécennos axeitadas para suxerir  distintas liñas de diálogo en

relación coa necesidade do xogo:



   O xogo, no seu aspecto formal, é unha acción libre executada coma  se fose sentida como situada fóra da

vida corrente, pero que, malia a todo, pode absorber por completo o xogador, sen que haxa nela ningún

interese material nin se obteña nela proveito ningún, que se executa dentro dun determinado tempo e dun

determinado espazo, que se desenvolve nunha orde sometida a regras e que dá orixe a asociacións que

propenden a rodearse de misterio ou a disfrazárense para destacarse do mundo habitual.

   Accións vinculadas a regras e subtraídas á vida corrente, e nas que se poden despregar necesidades

conxénitas  de  ritmo,  alternancia,  cambio  regulado,  tensión  antitética  e  harmonía.  Emparéllase  a  este

sentido lúdico un espírito que persegue o honor, a dignidade, a superioridade e a beleza. Todo o místico e

máxico, todo o heroico, todo o “musical”, e o lóxico e o plástico buscan a súa forma e expresión nun xogo

nobre. A cultura non comeza como xogo, nin se orixina do xogo, senón que é, máis ben, xogo

.

Plan de diálogo: As regras

1. Nomeade algúns dos vosos xogos preferidos

2. Onde se xoga? Cando? Con que? Como?

3. Ten regras? Cales?

4. Todos cumpren as regras?

5. Que ocorre coas persoas que non as cumpren?

6. Sabedes en que consiste facer trampas?

7. Gústanos que nos fagan trampas? Por que?

8. E facelas? Algunhas veces fixemos trampas?

9. Como pensades que se sentiron os outros xogadores?

10. Gustaríache vivir nun mundo onde todos fixesen trampas? Por que?

11. Para vivir tamén necesitamos regras? Cales?

As excursións

Case todos coincidiriamos en que para investigar o contorno, o mellor medio é percibilo directamente. Por

iso o proceso máis desexable sería explorar, nomear, gardar...para logo establecer conexións e distincións.

Pero levar a aula ao contorno non sempre é posible, por iso tratamos de traer o contorno á aula: ben

achegando obxectos, plantas, animais, persoas...ou ben por medio de imaxes que os evoquen.

Sempre  que  sexa  posible  deberiamos  completar  ou  redondear  o  Proxecto  de  cada  conto  cunha  visita

especial:



–Con Antón poderiamos visitar un bosque

–Con Óscar, unha praia ou un acuario

–Con Salvatore, unha granxa ou un zoolóxico

–Con Lara, un castelo ou un barco

–Con María, un planetario ou unha noite estrelada.

Plan de diálogo:

–Cando van de excursión, Óscar axúdalle a Antón a subir as costas.Vós fostes de excursión recentemente?

–Que vistes? Que vos gustou máis?

–Que cousas non vos gustaron nada?

–Que lugares vos gustaría visitar? Por que?

–Que cousas diferentes adoitades facer cando ides de excursión?

–Lembrades moi ben todo o que fixestes?

–Por que credes que se lembra tan ben o que se fai cando se vai de excursión?

–Poderíanse facer excursións imaxinarias? A onde?  Propoñede algún lugar.

Actividade: viaxe imaxinaria

–Pódese improvisar unha viaxe imaxinaria a calquera lugar que eles suxiran. Basta con facer previamente

unha pequena sesión de relaxación, cos ollos pechados e cunha música suave. Logo iranse describindo,

devagar, situacións suxestivas e o bastante ambiguas como para que cada un poida imaxinar o que desexe

dentro dunhas pautas mínimas.

Posteriormente algúns voluntarios contarán a súa experiencia de forma oral  mentres outros e outras a

reflicten plasticamente.

O aniversario

Os aniversarios sempre son ocasións moi especiais para todos os nenos, aínda que é preciso recoñecer que

ultimamente se están convertendo máis nunha “mini–orxía de consumo” ca nunha verdadeira ocasión de

encontro, afecto e amizade.

Por esta razón pensamos que a escola debería marcar a pauta dun  facer alternativo propoñendo outro

estilo de celebración.

–Unha posibilidade é facer saír o/a neno/a ao centro do paracaídas ou do círculo para que cada un dos seus

compañeiros  o  agasalle  cunha  palabra  fermosa...(se  non  saben  escribir,  a  profesora  irá  escribindo  as



palabras en papeliños diferentes que logo serán introducidos nun tarro de cristal que cada un terá co seu

nome).

–Logo debuxarase unha torta no encerado, a criatura que faga anos apagará as candeas e todos/as lle 

cantaremos “Aniversario feliz”.

Plan de diálogo:

–Gústanvos os aniversarios? Por que?

–En que cambiastes?

–Gústavos que vos fagan agasallos? Cales?

–Gústavos facer agasallos? Por que?

–É o mesmo regalar que prestar?

Actividade:

Traballar co poema de Jairo Haníbal Niño: “Aniversario”

O día do teu aniversario

fixéronche agasallos moi valiosos:

un perfume estranxeiro, un anel,

un lapiseiro de ouro, uns patíns,

uns tenis Nike e unha bicicleta.

Eu só che puiden traer

nunha caixa antiga de cor rapé:

unha chea de sementes de laranxeira,

de piñeiro, de cedro, de araucaria,

de belísima, de caoba e de amarelo.

As sementes son pacientes

e esperan o seu lugar e o seu tempo.

Eu non tiña diñeiro para regalarche algo luxoso.

Eu só quixen, regalarche un bosque.

Agasallos de Nadal

–Que é o que máis vos gusta do Nadal?

–E o que menos?

–Que cousas adoitamos comer?



–Que outras cousas diferentes adoitamos facer?

–Que estamos celebrando?

–Adoitan facervos agasallos? Quen?

–Todos os nenos e nenas do mundo reciben agasallos? Por que?

–Cal é o agasallo que prefeririades se vos desen a escoller?

Intercambios en xeral

–Se algún compañeiro/a che presta algo. que debes facer?

–E se cho regala?

–Ás veces arrepentímonos de dar algo e querémolo recuperar... Por que credes que ocorre isto?

–Cambiar cromos é un intercambio?

–Mercar lambetadas é un intercambio?

–Prestarse as cores é un intercambio?

–Pon outros exemplos de intercambios

–Só se intercambian cousas?

–Os agasallos son intercambios? Por que?

–Perdoar é un intercambio? Por que?

Actividade:

–Co coñecemento dos pais, pídeselles que un día traian á clase, cada un, un xoguete que lle guste moito.

Xa na clase, díselles que terán que intercambiar o seu xoguete cun dos seus compañeiros durante uns dez

minutos (É preferible que non sexan moi amigos).

Pasado ese tempo, pídeselles que devolvan os xoguetes aos seus donos.

En círculo charlamos ordenadamente sobre como se sentiron durante a actividade:

–Foi fácil ou difícil?

–Pensaron nalgún momento que lles podían estragar ou perder o seu xoguete?

–Como cren que se sentía o dono do xoguete que eles tiñan?

–É fácil compartir?

–Como nos gustaría que coidasen os nosos xoguetes?

–Como coidamos nós o que non é noso?

Castigos e premios ou consecuencias?



–Se o vaso de zume está tan preto do bordo da mesa que ao pasar rózalo e cae, foi un castigo ou unha

consecuencia?

–Se a túa mamá che regaña por tiralo, é un castigo ou unha consecuencia?

–Se  Miguel,  o  neno  “invisible  e  malvado  “che  fai  unha  cambadela  e  caes”.  É  un  castigo  ou  unha

consecuencia?

–Se estás contento por encaixar todas as pezas do quebracabezas, é un premio ou é unha consecuencia?

–Daquela… que é unha consecuencia? Pon exemplos.

–E un castigo? Pon exemplos.

–E un premio? Pon exemplos.

LINGUAXE (COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN)

–Tipo de texto: a descrición.

Tendo en conta que con Óscar traballamos calidades e estados, pensamos centrarnos na descrición que se

traballará en distintas actividades:

–Descrición de Óscar, Antón e a súa amizade (a través do que din, do que senten e do que fan).

–Descrición do seu aspecto físico e do seu contorno (coa axuda das ilustracións dos contos).

–Descrición dos obxectos que lles traerá o gnomo: cunchas, pedras, fósiles...

–Descrición de rostros (lectura de imaxes de retratos expresando diferentes emocións).

–Descrición de paisaxes (especialmente mariñas e paisaxes invernais)

Recurso: a comparación

“Como caramelo derretido”, “Como unha cebra tola”

Actividade

Xogaremos todos xuntos a facer comparacións achegando tantas alternativas como se nos ocorran.

–Tan doce coma...

–Tan rápido coma...

–Tan lento coma...

–Tan grande coma...

–Tan pequeno coma...



–Tan duro coma...

–Tan esponxoso coma...

–Tan flexible coma...

–Tan elástico coma...

A hipérbole ou esaxeración

Actividade

–Entre  todos  faremos  un  conto  esaxerando  moitísimo  tanto  as  calidades  dos  personaxes  coma  as

características  do lugar  no que se  atopan as  accións  que realizan.  O desenlace tamén deberá ser  moi

esaxerado.

Exemplo:

“Era unha rapariga máis alta ca a lúa que vivía nun país máis pequeno ca un gran de café.

Coouse polo ollo dunha agulla e apareceu convertida nunha nube.

A súa mamá, medorenta de que se escapase, comezou a fiala con amorodo e azucre. Desde entón adoza os

días de feira e amósase fermosa á tardiña”.

EIXES TRANSVERSAIS

Educación para a Paz:

“Pistolas de verdade, das de matar”

A violencia e o “coma se”.

Plan de diálogo:

–Que son as pistolas? Para que serven?

–Que outras clases de armas coñeces? Imos poñer todos os exemplos que lembremos.

–Todas as pistolas son para matar?

–Son os cochiños de xoguete vehículos para trasladármonos dun lugar a outro?

–Son os bonecos bebés de verdade?

–Que diferenza hai entre xogar ás pelexas e pelexar de verdade?

–Gústanvos os xogos de pelexas? Por que?

–Poida que unha pelexa empece como un xogo e acabe “en serio”? Como pode suceder iso?

–Cando os maiores pelexan (nos libros, nos debuxos animados, na tele, no cine...) por que adoitan facelo?

Lembra algún exemplo



–Que pasou despois?

–Terían outras posibilidades para resolver os seus conflitos? Cales? Ti que farías?

Educación para o Consumo:

Antón  e  Óscar  non  poden  comer  lambetadas,  por  esa  razón  empezaron  a  sentirse  solidarios  cando

coincidían na celebración do aniversario dos seus compañeiros. Finalmente optaron por levaren as súas

propias lambetadas: as moedas de chocolate, que son para os dous un símbolo moi querido da súa vella

amizade.

Lambetadas

–Cales son as lambetadas que máis vos gustan? Por que?

–Cantas adoitades comer cada día?

–Se comemos moitas… que cousas nos poderían ocorrer?

–Que outros alimentos doces e saborosos poderían substituír ás lambetadas?

–Gústanvos as moedas de chocolate como a Óscar e Antón?

–Por que pensades que non poden tomar outras cousas nos aniversarios?

–Podemos comer sempre o que nos gusta?

Educación Moral.

A amizade (cousas boas que saen de ti e del): a reciprocidade no afecto e as accións traballáronse xa no

diálogo sobre os criterios da amizade.

Educación Ambiental. 

O mar e o seu coidado

O coidado, en xeral,e  o  coidado da Natureza en particular,  son parte fundamental  neste proxecto que

pretende abrir as portas dos sentidos, dos afectos e do coñecemento.

Coñecer para compartir o pan e o sal da humanidade: a curiosidade, o desexo de achegarse á verdade, ao

asombroso milagre de todo o que vibra e vive ao noso arredor.

Un bo lema podería ser:

Coñecer para amar.

Amar para respectar.

Respectar para preservar.

Preservar para VIVIR...



Tratar de achegar ás criaturas á beleza, compartir o respecto pola vida, sensibilizar para a tenrura... podería

ser a nosa pequena achega para avanzar cara a un mundo onde prevaleza o valor da  simbiose sobre a

depredación.

O mar, en especial, preocúpanos e ocúpanos a todos/as os/as que estamos embarcados neste proxecto:

–Porque vivimos onda el.

–Porque é o medio de vida das familias de moitos dos nosos alumnos e alumnas.

–Porque o gozamos no noso lecer.

–Porque o vimos sufrir as consecuencias do descoido, da torpeza, da irresponsabilidade e do maltrato.

–Porque, como dicía Daniel (un alumno da ESO), nos inspira intriga, suspense...como unha especie de manto

que sempre cobre algo e  que nolo agocha facendo que nos  vexamos reflectidos  nel  cando intentamos

penetrar nos seus misterios.

ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL

–Querer (diferenzas entre amizade e amor).

–Óscar ten un mellor amigo. Que quere dicir mellor amigo?

–Como sabemos que un amigo é o noso mellor amigo?

–A quen queredes moito? Que é querer?

–Como sabemos que papá e mamá nos queren? Que nos din? Como o din?

–Como podemos saber que o noso mellor amigo nos quere?

–Como lles podemos dicir a papá e a mamá que os queremos?

–E a un amigo?

–Como podemos dicirllo sen usar palabras?

Actividade:

Xogamos a: Quéresme moito?

–Sentados en círculo.  Un sae ao centro e pregúntalle  a  quen desexe:  Quéresme moito?  O interpelado

contestará si... e terá que engadir pero tamén quero a_____________. Nese momento os tres se poñen en

movemento para cambiar de lugar e pasa ao centro o que non consiga un lugar na roda.

- Enfado (diferenzas de grao) (berros que non hai xeito de parar).

É importantísimo que ademais de distinguir “As clases” das emocións (que son netamente diferentes entre

si) perciban que cada unha delas pode ser vivida con distinta intensidade (diferenza de grao).



Molesto, anoxado, enfadado, irritado, colérico, furioso ou airado... expresan unha gradación dentro dunha

mesma emoción.

Deberiamos ordenalas  de menor a  maior intensidade e advertir  que o perigo non está en sentir  unha

emoción senón no desbordamento que se produce cando é vivida nun grao tan intenso que nos arrastra e

nos leva a facer cousas que poden danar os demais e a nós mesmos.

- Alegría de compartir e contaxio afectivo (cando caio, rise sen parar e quítame as ganas de chorar).

Plan de diálogo:

–Nalgunha ocasión un amiguiño que tiña a gripe pasoucha?

–Que outras enfermidades vos contaxiastes uns aos outros?

–A risa tamén se pode contaxiar? Como ocorre isto?

–Ás veces tivestes ganas de chorar porque vistes a alguén chorando? Poñede exemplos.

–Se alguén na clase se porta un pouco mal e nos insulta ou nos pega, pode conseguir que acabemos todos

un pouco enfadados? Como ocorre isto? Que poderiamos facer?

–Se queremos que na nosa aula todos esteamos contentos.Que poderiamos facer para conseguilo?

- Culpa e desculpa (pataca quente para Miguel, o amigo invisible).

Actividade

A profesora presentará con gran misterio un amigo novo. É Miguel, o “neno invisible e malvado” a quen lle

botan a culpa de todo o malo que ocorre na clase de Óscar e Antón.

Miguel é un monicreque que aparecerá cuberto cun veo e que lles explicará que está triste e desgustado

porque non ten amigos.

Veu hoxe á clase pedirlles que lle axuden porque non sabe que é o que está facendo mal e cre que entre

todos poderán descubrilo e suxerirlle algún cambio.

–A profesora animaraos para que lle fagan preguntas sobre o seu comportamento e Miguel irase mostrando

egoísta (non lle  gusta compartir),  caprichoso,  fai  trampas nos  xogos,  insulta,  berra,  empuxa,  quere ser

sempre o xefe...

–Os nenos/as iranlle dicindo as actitudes que debe cambiar e como facelo.

–Ao final Miguel promételles cambiar e dálles as grazas.

–Eles corresponderanlle ofrecéndose a ser os seus amigos e a non cargarlle coa culpa de todo o que ocorre.

–Miguel faise visible quitando o veo e a partir de entón queda como personaxe encargado de manter as

relacións de amizade na aula.



–Cómpre ter presente, como nos di Rodari, que as marionetas se prestan a identificacións, dalgunha forma

permanentes:

O rei, faga o que faga, é fundamentalmente o pai, a autoridade, a forza, o adulto do que se ten necesidade

pero do que se pode ter medo, que oprime o pequeno pero á vez que o protexe de calquera perigo.

A raíña é a nai. O príncipe é el, o neno (a princesa, a nena).A fada é “o fermoso”, a maxia boa, a esperanza, a

satisfacción, o futuro. O diaño resume todos os medos, os monstros á espreita, calquera posible inimigo.

Recordando estas equivalencias, pódeselles encargar ás marionetas –mentres contan as súas aventuras– a

transmisión ao neno de mensaxes tranquilizadoras. Comunicar con símbolos non é menos importante ca

comunicar con palabras.

–Pensamos que en todas as aulas de Educación Infantil e Primaria debería haber un teatro de marionetas

que  os  nenos  poderían  utilizar  tanto  para  facer  representacións  coma  para  improvisar  diálogos  entre

personaxes tomados ao chou, ben para un público, ben individualmente ou por parellas, para dar saída a

proxeccións que doutro xeito sería moi difícil verbalizar.

HABILIDADES EMOCIONAIS

A autoimaxe de Óscar en relación co tamaño e  o seu autoconcepto en relación coas  súas  calidades  e

afeccións.

Óscar parece moi consciente de que aínda é pequeno e iso limita algúns dos seus desexos, pero por outra

banda sabe que é habilidoso para algunhas tarefas o que fai que se sinta ben consigo mesmo.

Actividade:

–Cada neno/a, mirándose nun espello, dirá tres trazos que lle gustan do seu rostro.

–Cada neno/a nomeará tres accións que cre realizar ben, explicando por que o cre así.

–Cada neno/a nomeará tres afeccións que lle producen pracer.

–Os compañeiros estarán atentos porque en calquera momento se lles pode preguntar sobre o que dixo

calquera outro/a.

Relación entre amizade e autoestima

(Necesidade de inclusión, control e afecto dentro do grupo de iguais).

Aínda que, en Educación Infantil, os alumnos están nunha fase bastante individualista, progresivamente irán

demandando maior inclusión, control (que a súa opinión sexa tida en conta) e afecto... dentro do grupo de

amigos que se irá desenvolvendo aos poucos.



De sentirse aceptados polo seu grupo de iguais vai depender bastante a autoestima das criaturas, xa que

logo deberiamos facilitar as situacións que propiciasen a cohesión do grupo:

No nivel da tarefa: planificando entre todos os proxectos de investigación; seguindo a través do diálogo

permanente o fío condutor dos seus intereses; implicándoos na autoavaliación, na avaliación do grupo...

No plano afectivo: facilitando a interacción entre todos os membros do grupo, sen exclusións; potenciar a

escoita empática e deseñando actividades onde predomine a cooperación fronte á competición.

Toma de decisións:

Como colaborar e compartir cos amigos?

   As reparticións xustas e inxustas

 Se a túa nai trouxo pasteis para a familia. Como cres que se deberían repartir? Por que?

 Se hoxe hai polo de comida, sodes tres irmáns e todos queredes zanco. Que se podería facer?

 Se a profesora vos trouxo unha bolsa de caramelos. Como credes que debe repartilos?

 Se a profesora tivese que saír un momento da clase e vos dixese que poderiades coller un caramelo

cada un pero que se esperásedes á súa volta vos daría tres. Que fariades?

 Cando podemos dicir que unha repartición é xusto?

As quendas:

–Cando  temos  unha  torta,  podémola  partir;  se  é  unha  bolsa  de  lambetadas  tamén  a  podemos

repartir...Pero que podemos facer se o que temos é un xoguete que non se pode partir?

–Imaxina que sodes dous irmáns/as e na túa casa non hai máis ca unha bicicleta. Que poderiades facer

para evitardes conflitos?

–Algunha vez tedes problemas cos vosos irmáns ou coas vosas irmás por motivos parecidos? Poñede

exemplos.

–Como poderiamos resolvelo sen ter que enfadarnos ou chamar a papá ou a mamá?

–Custa moito esperar quenda? Por que?

Autorregulación:

–Que poderiamos facer para previr e controlar os enfados?

1. Tempo á parte para acougar.

2. Control da respiración.

3. Retirada da atención do estímulo desencadeante.

4. Enfocar a atención cara a estímulos pracenteiros.



      5. Unha vez desescalada a tensión: reestruturación cognitiva (intentar cambiar as crenzas coas que

filtramos os feitos).

Que facemos cando nos amolan o plan?

Os obstáculos que impiden ou dificultan a satisfacción das nosas necesidades e desexos; as imposicións que

nos obrigan a facer aquilo que non desexamos... xeran frustración e enfado.

Nesas  circunstancias,  o  corpo  prepárase  para  remover  os  obstáculos  facendo  provisión  dunha  enerxía

inusitada que nos empuxa a actuar do xeito no que a nosa especie o vén facendo desde tempo inmemorial:

atacando ou fuxindo.

Condutas que no pasado puideron ser adaptativas, posto que nos permitían sobrevivir nun medio hostil,

agora,  en  ocasións,  conducen  a  comportamentos  desmesuradamente  violentos  por  sobreatribución  de

intencionalidade e por un esaxerado estado de alerta que nos impulsa a reaccionar á menor provocación.

Practicar cos alumnos, nun contexto de xogo e simulación, a introdución dunha pausa entre o estímulo e a

resposta, para pensar antes de actuar, non é só un medio excelente para encarar a resolución de conflitos

de xeito máis intelixente, senón probablemente un dos medios máis idóneos para lograr o coñecemento de

si  mesmo e o exercicio  da verdadeira liberdade.  (Que inclúe,  por  suposto,  o  estar  libre  da  tiranía  dos

impulsos incontrolables).

Actividade:

De  igual  xeito  que  creamos  A  Cova  do  Medo,  poderiamos  crear  agora  O  Recuncho  da  Calma. Alí

dispoñeriamos dun aparato reprodutor de CD e uns auriculares para que os/as nenos/as puidesen escoitar

unha música relaxante cando sintan que están especialmente excitados.

–O recuncho deberá contar tamén con coxíns e colchóns onde poidan tenderse e pechar os ollos se así o

desexan.

–Tamén poñeriamos á súa disposición un álbum de imaxes especialmente relaxantes para que puidesen

observalas e describir o que ven.

–Realizariamos alí, periodicamente, sesións de relaxación, control da respiración e viaxes imaxinarias... en

grupo, para que teñan moi claro que é un lugar moi especial para gozar do silencio e da calma. Logo, o

espazo podería ser usado individualmente cando calquera neno/a sinta que o necesita.

O suavizante dos modais

Como  acalmar  as  mamás?  Lipman  fálanos  dos  modais  como  unha  forma  menor  de  comportamento

cerimonial. A súa función sería suavizar e lubricar as relacións sociais, ao mesmo tempo que promoven e

intensifican a cohesión do grupo.



–A idea dos modais é traballada aquí como un conxunto de habilidades sociais que facilitan a convivencia.

–A metáfora do suavizante adoita ser bastante gráfica para os/as nenos/as.

–Cando se lles di que hai que empezar por botar un pouquiño suavizante á comunicación para que non chíe

e  se  exemplifica  con  diferentes  situacións  da  vida  diaria,  anímanse  a  practicar  mediante  xogos,  que

progresivamente se van facendo extensivos a outras situacións cotiás.

–En todo caso, é seguro que a nosa idea dos modais non implica docilidade nin submisión, senón conduta

asertiva. É dicir: aquela que recoñece as necesidades, sentimentos e dereitos tanto do outro coma dun

mesmo; que trata de lograr solucións positivas e mutuamente satisfactorias. O ton da resposta é sincero,

positivo, non punitivo, xusto, considerado, directo, non defensivo, sensible e construtivo.

Motivación:

–Os amigos enerxizan e contaxian entusiasmo ou desánimo?

–Como o fan? Poñamos exemplos.

–O feito de que aos nosos amigos lles guste algo, fai que a nós tamén nos guste? Como é isto?

HABILIDADES SOCIAIS

Insistindo no dito anteriormente ao falarmos dos modais, podemos dicir que se teñen habilidades sociais

cando  se  consegue  ter  éxito  para  acadar  as  consecuencias  desexadas  e  evitar  as  non  desexadas  sen

causarlles dano aos demais.

Un dos medios máis eficaces para adestrar este tipo de habilidades é o  Role Playing practicado de xeito

sistemático. Neste caso improvisaremos representacións de:

–Habilidades comunicativas: practicar saúdos en distintas situacións.

–Empatía: poñerse no lugar do amigo (eu nado na beira porque el non sabe...).

–Modais e conduta asertiva: dicir non ao ofrecemento de lambetadas.

–Resolución de conflitos: disputas entre amigos (déchesmo...non, presteicho).

Representar: resolución, reparación e reconciliación

–Problemas cos outros:

 Se lles podemos: enfrontamento

 Se non lles podemos: fuxida

–Poderiamos resolver os nosos problemas doutro xeito?

–Como o fariamos?



HABILIDADES COGNITIVAS

Investigar sobre profesións e afeccións coa colaboración das familias. Pais e nais poden facer quendas para

falarlles das súas profesións e contestar a todas as súas interrogantes.

Proxecto sobre o mar:

–Que sabemos del?

–Que nos gustaría saber?

–Como podemos facelo?

–Recoller adiviñas e cancións relacionadas co mar e todas as súas formas de vida.

Investigación sensorial

Exploraremos sensorialmente os agasallos do gnomo:

–coxíns , pedras , paus...

–moedas de chocolate

–cunchas, coirazas, fósiles, esponxas, algas...

Utilizaremos todos os sentidos e describiremos utilizando o vocabulario apropiado.

–Medirémolos  e  pesarémolos  ao  principio  e  ao  final  do  curso  para  que  sexan  conscientes  do  seu

crecemento, familiarizándose cos instrumentos e unidades de peso e lonxitude.

–Practicar a estimación comparando con pesos e medidas facilmente manexables: o cartón de leite, unha

mazá, un palmo, un pé, un dedo...

HABILIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN

Definir: verdade, tesouro, plan, rescatar, rifar, segredos, despistado.

Exemplos

–De animais mariños

–De cousas grandes e pequenas.

Contraexemplos

–Todos os animais que viven no mar son peixes?



Semellanzas e diferenzas:

Entre varios tipos de moluscos e entre varios tipos de crustáceos.

Agrupar e clasificar:

–Seres mariños

–Calidades e estados

Diferenzas de clase e de grao respecto de calidades e estados.

HABILIDADES DE RAZOAMENTO

Faremos inferencias tanto na exploración sensorial coma na lectura de imaxes.

Razoamento hipotético:

–Que pasaría se realmente as quenllas non tivesen dentes? (Enumerar todas as posibles consecuencias).

Relacionar causas e efectos:

Causa: castigo – Efecto: rescate?

Boas razóns:

–Por que xogan na mesma portaría?

–Por que nadan na beira?

–Por que lle deixa gañar?

–Por que lle regala moedas de chocolate?

Relacionar medios e fins:

–Son as flores un medio para o fin de rescatar a Óscar?

Relacionar partes e todo:

–Se un día estás triste. Es triste?

–Explorarémolo nas imaxes, nos contos, no aspecto físico, no carácter?

HABILIDADES DE TRADUCIÓN

Lectura de imaxes:



–Mariñas de diversos pintores para observar, describir, comparar, inferir...

–Retratos de nenos de diferentes lugares e épocas para observar e describir as súas diferenzas físicas e

contextuais, tratando de inferir cuestións actitudinais a través da expresividade dos seus rostros e acenos.

Improvisar:

Ao mesmo tempo que se entoa unha canción xirando co paracaídas, van saíndo ao centro por quenda para

que os seus compañeiros digan algunha calidade deles e se é posible, a medida que vaiamos practicando,

engadiremos unha comparación.

Interpretar:

–Representar o conto de Óscar con monicreques e sombras.

–Ir pegando os seus debuxos e recortes sobre un fondo mariño.

–Accións que simbolicen os criterios da amizade.

A CAIXA DO TESOURO

Baúl onde gardaremos aquelas cousas que máis nos gustan:

–Que poñeriamos aí?

–Que nos gustaría atopar?

–Deberíase facer coincidir o final do traballo sobre o conto de Óscar co Nadal, así poñeriamos o colofón co

agasallo do amigo invisible.

Xogo: “Na procura do tesouro pirata”

(Adaptado do libro de Pam Schiller e Lynne Peterson: O Recuncho do Xogo)

Materiais

–Fotografías, transparencias ou debuxos de piratas e barcos antigos.

–Caixa de madeira ou baúl.

–Pezas de bixutaría

–Moedas de chocolate

–Mapa do tesouro

Como facelo?

1. Antes de realizarmos a actividade, enviarémoslles unha nota ás familias para dicirlles que imos ir na

procura do tesouro pirata e que necesitamos a súa colaboración para que vistan os/as nenos/as de pirata

ese día.



2. Decoraremos a clase con fotografías do mar, barcos antigos, palmeiras e cocos feitos con papel de cor

marrón e verde.

3. Traeremos libros sobre o mar e os piratas. Poñerémolos sobre unha mesa preto da biblioteca de aula,

abertos polas ilustracións máis vistosas.

4. Antes da chegada dos nenos, enterraremos a caixa do tesouro (coa bixutaría,  as pedras pintadas,  as

moedas de chocolate e os debuxos que cada un fixo para o seu amigo invisible).

5. Confeccionamos o mapa en papel engurrado, queimado polos bordos e afumado. As pistas e indicacións

deberán ser sinxelas. Ata se poden superpoñer, a xeito de colaxe, fotografías recortadas dos principais fitos

do percorrido.

6.  Cos/coas  nenos/as  sentados/as  en  círculo  contaremos  anécdotas  sobre  os  piratas  en  xeral,  os  máis

famosos, os barcos nos que navegaban, como se vestían, os tesouros que agochaban.

7. A actividade anterior poderíase ilustrar cunha lectura de imaxes onde todos os detalles mencionados se

visen reflectidos.

8. Como colofón, dirémoslles que hai un tesouro agochado que nos deixou o gnomo de Faxilde, xunto cun

mapa que nos axudará a atopalo.

9. Levamos os/as nenos/as ao patio e entre todos tratamos de descifrar as pistas que o mapa nos ofrece.

10 Desenterramos o tesouro e repartimos o botín.

AVALIACIÓN

En todas as sesións reservaremos uns minutos para avaliar contido e proceso.

Neste caso poderiamos utilizar como iconas: o rostro dunha quenlla enfadada, un golfiño serio e outro

sorrindo.


