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1
Introdución
O sol é imprescindible para a vida e, en cantidades moderadas, ten efectos moi beneficiosos para a
saúde. O máis coñecido é a síntese de vitamina D, que regula o metabolismo óseo e é responsable do
estado de mineralización dos nosos ósos e dentes. Con todo, tamén é sabido que unha exposición solar
descontrolada pode causar insolación e ocasionar dano na pel, os ollos e o sistema inmunolóxico. Na pel,
o dano solar tradúcese na aparición de arroibamento (queimadura), manchas e engurras (avellentamento)
e, en ocasións, desenvolvemento de tumores (cancro de pel).
A infancia é unha etapa especialmente vulnerable ao dano solar. Os nenos e nenas pasan gran cantidade
de horas ao día expostos ao sol durante as actividades deportivas e de lecer ao aire libre. A súa pel é moi
delicada, e unha queimadura solar pode ter repercusións importantes para a saúde en etapas posteriores
da vida, xa que "a pel ten memoria”.
Educar en hábitos adecuados de fotoprotección é a mellor estratexia para evitar os riscos asociados á
sobreexposición solar, e é unha responsabilidade que compete a profesionais da saúde, familiares e
educadores. A escola xoga un papel clave na aprendizaxe precoz de coñecementos, valores e pautas de
condutas saudables.
O obxectivo desta guía é poñer a disposición do profesorado os mellores coñecementos sobre o tema,
e facilitar recursos educativos creativos e de calidade, para fomentar a fotoeducación nas aulas. A nosa
última meta é lograr que os escolares adquiran actitudes e hábitos responsables de autocoidado da súa
pel, que lles permitan convivir saudablemente co sol.
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2
Xustificación
2.1. OBXECTIVOS XERAIS
Esta guía didáctica pretende ser unha ferramenta educativa para o profesorado coa que levar á práctica a
educación para a saúde, máis concretamente, todo aquilo relacionado coa exposición solar, estimulando o
interese do alumnado polo tema e fomentando a adquisición de hábitos saudables ao respecto.
O programa de ensino-aprendizaxe componse de catro unidades didácticas que perseguen a consecución
dos seguintes obxectivos xerais en tres ámbitos interdependentes:
Alumnado

Lograr o desenvolvemento de coñecementos, actitudes e hábitos saudables no
alumnado referente á exposición solar.

Familias

Implicar ás familias no proxecto de fotoprotección escolar, facéndoas partícipes e
corresponsables do desenvolvemento de condutas saudables nas súas fillas e fillos.

Contorna

Dar a coñecer o proxecto na contorna próxima implicando ao maior número de axentes
posibles (centros de saúde, concello...).

2.2. RELACIÓN CO CURRÍCULO
De acordo co REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas
mínimos do segundo ciclo de Educación infantil, esta etapa ten identidade propia, polo que se
establecen para ela unha serie de obxectivos, fins e principios xerais nos que se basea a presente guía.
Entre os obxectivos xerais de etapa, destacan especialmente pola súa relación co tema da fotoprotección
os seguintes:
a) Coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades de acción e aprender a respectar
as diferenzas.
b) Observar e explorar a súa contorna familiar, natural e social.
c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.
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Aínda así, mediante o desenvolvemento das actividades propostas contribúese a desenvolver
tamén outras capacidades que lles permitirán desenvolver o resto de obxectivos da etapa:
d) Desenvolver as súas capacidades afectivas.
e) Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e relación
social, así como exercitarse na resolución pacífica de conflitos.
f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión.
g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lectoescritura e no movemento, o xesto e o
ritmo.
Nesta etapa, máis que en calquera outra, o desenvolvemento e a aprendizaxe son procesos dinámicos
que se producen como consecuencia da interacción coa contorna. Cada neno ten o seu ritmo e o seu
estilo de maduración, desenvolvemento e aprendizaxe; por iso, a súa afectividade, as súas características
persoais, as súas necesidades, intereses e estilo cognitivo, deberán ser tamén elementos que condicionen
a práctica educativa nesta etapa. Neste proceso adquire unha relevancia especial a participación e
colaboración coas familias.
Así mesmo, a metodoloxía debe basearse nas experiencias, as actividades e o xogo, aplicándose nun
ambiente de confianza e afecto que potencie o desenvolvemento da autoestima e a integración social.
Como xa é sabido, as áreas do segundo ciclo da Educación infantil son as seguintes:
 Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal.
 Coñecemento da contorna.
 Linguaxes: Comunicación e representación.

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal
Ao longo da etapa, as experiencias dos nenos e nenas coa contorna deben axudarlles a coñecer global e
parcialmente o seu corpo, a descubrir as súas posibilidades e identificar as sensacións que experimenten.
De igual xeito, o recoñecemento das súas características individuais, así como as do resto, é unha condición
básica para o seu desenvolvemento e para a adquisición de actitudes non discriminatorias. A presenza de
trazos persoais diferentes, como pode ser a cor da pel, debe ser utilizado polo profesorado para atender á
diversidade e propiciar valores como o respecto e a aceptación das diferenzas.
Na Educación infantil tamén ten gran importancia a adquisición de bos hábitos de saúde, hixiene e nutrición.
Estes hábitos contribúen ao coidado do propio corpo e dos espazos nos que transcorre a vida cotiá, e á
progresiva autonomía de nenos e nenas.
En relación con esta área, o obxectivo máis estreitamente relacionado é o seguinte:
 Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a hixiene
e o fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das situacións cotiás de equilibrio e
benestar emocional.
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Ademais diso, tamén se relaciona con outros obxectivos, como os de identificar gradualmente as
características propias, coñecer o corpo ou desenvolver actitudes e hábitos de respecto cara aos demais.

Coñecemento da contorna
O medio natural e os seres e elementos que o integran espertan de xeito temperán o interese e a
curiosidade infantil. As vivencias coa natureza e a reflexión sobre elas, co apoio adecuado da escola,
proporcionan unha gran oportunidade para observar diferentes fenómenos, como a radiación solar,
achegarse ao seu coñecemento e valorar as súas consecuencias.
Desde esta área (coñecemento da contorna) propóñense algúns obxectivos que poden relacionarse
directamente coa fotoprotección como:
 Observar e explorar de forma activa a súa contorna, xerando interpretacións sobre algunhas
situacións e feitos significativos, e mostrando interese polo seu coñecemento.
 Coñecer e valorar os compoñentes básicos do medio natural e algunhas das súas relacións,
cambios e transformacións, desenvolvendo actitudes de coidado, respecto e responsabilidade
na súa conservación.

Linguaxes: comunicación e representación
Esta área pretende mellorar as relacións dos nenos e nenas e o medio. As distintas formas de comunicación
e representación serven de nexo entre o mundo exterior e interior ao ser instrumentos que fan posible a
representación da realidade, a expresión de pensamentos, sentimentos e vivencias e as interaccións cos
demais.
A linguaxe será a “chave” de acceso ao coñecemento que permitirá a adquisición de coñecementos, actitudes
e hábitos sobre fotoprotección. Por iso, un dos obxectivos máis relevantes en relación coa presente guía é:
 Utilizar a lingua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaxe e goce,
de expresión de ideas e sentimentos, e valorar a lingua oral como un medio de relación cos
demais e de regulación da convivencia.
Para rematar, respecto da atención á diversidade, hai que sinalar que a intervención educativa debe
contemplar como principio a diversidade do alumnado, adaptando a práctica educativa ás características
persoais, necesidades, intereses e estilo cognitivo dos nenos e nenas, dada a importancia que nestas
idades adquiren o ritmo e o proceso de maduración.
Por iso, os centros atenderán aos nenos e nenas que presenten necesidades educativas especiais, buscando
a resposta educativa que mellor se adapte ás súas características e necesidades persoais.

8
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Uso da guía
A guía componse de catro unidades didácticas. En cada unha delas dáselle prioridade a un tema a tratar en
relación á fotoprotección, concretamente, o Sol, a pel, os efectos positivos e negativos do sol e, finalmente,
as medidas de fotoprotección.
Todas as unidades preséntanse do seguinte xeito: en primeiro lugar exponse o mapa conceptual da unidade
con todos os apartados que contén e, logo, explícase o desenvolvemento das actividades. Hai que indicar
que todas as unidades contan cunha estrutura común.
Para comezar, preséntase o tema brevemente na Introdución e, a continuación, expóñense os Obxectivos
e Contidos específicos da unidade en cuestión.
Seguidamente, indícanse as Competencias clave que se pretenden desenvolver que, aínda que o currículo
da etapa de educación infantil non as contempla como tal de xeito específico, considéranse de gran
relevancia en calquera proceso de ensino- aprendizaxe.
Igualmente ocorre cos Elementos transversais, sendo algúns deles comúns ás catro unidades e outros,
máis específicos, en función do tema tratado.
Outro apartado que se incluíu na estrutura común foi o das Intelixencias múltiples (H. Gardner) debido
a que se considera que na actualidade o sistema educativo debe ir máis alá de darlle prioridade ás
tradicionais áreas instrumentais como Lingua ou Matemáticas e desenvolverse xunto a outras capacidades
igualmente importantes como poden ser as aptitudes musicais, visuais, etc.
Como esta guía se enfoca á etapa de educación infantil e nela se traballa de xeito globalizado, a abordaxe
de cada temática realízase desde as tres Áreas curriculares propias da etapa.
O proxecto diríxese á comunidade educativa en xeral, por iso, as Actividades foron planificadas para o
alumnado, para a familia e para a contorna.
Respecto das actividades para realizar co alumnado, empézase cunha de inicio e motivación que consiste
na lectura dun conto sobre o tema que se está a tratar. A continuación, poden realizarse ata oito actividades
de desenvolvemento (recoméndase un mínimo de dúas ou tres), e para rematar, cóntase cunha actividade
de peche coa que se pretende que quede un produto final.
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As actividades deseñáronse seguindo os seguintes principios metodolóxicos:
 Aprendizaxe significativa, partindo de coñecementos e experiencias previas.
 Participación activa e vivencia das experiencias, como elemento esencial para a interiorización
das aprendizaxes.
 Actividade manipulativa, experimentando con obxectos e materiais.
 Investigación-acción, favorecendo a aprendizaxe por descubrimento.
 Actividade lúdica, sendo o xogo fonte de motivación para o alumnado.
Todas as actividades foron formuladas co obxectivo de favorecer a inclusión daqueles nenos e nenas que
teñan necesidades educativas especiais ou dificultades na aprendizaxe. Por iso, as actividades propostas
son sinxelas para que cada alumno e alumna sexa capaz de realizalas, ás veces necesitando traballar de
forma colaborativa, o que nos permite desenvolver a cooperación e a empatía entre o grupo de iguais. No
entanto, o docente poderá modificar (simplificar ou dificultar) calquera actividade proposta no caso de que
o seu alumnado así o requira.
Hai que sinalar que algunhas actividades inclúen, á súa vez, actividades complementarias.
Finalmente, no mapa conceptual indícanse os Criterios de avaliación que permitirán valorar o grado de
consecución dos obxectivos propostos e servirán de guía no propio proceso de ensino-aprendizaxe.
Trala explicación do desenvolvemento das actividades inclúense tamén algunhas ideas complementarias.
É importante expoñer que a guía conta cunha mascota, Luceciña, que servirá para motivar ao alumnado e
dinamizar as unidades. Por iso, debe ser presentada na primeira sesión de traballo. De feito, é a protagonista
do conto titulado así, Luceciña, da unidade 1. Nel explícase quen é esta estrela, de onde vén e cal é o seu
cometido.
Recoméndase desenvolver as unidades na orde proposta, xa que vai do máis abstracto, o Sol, ao máis
concreto, a fotoprotección. Con todo, cada docente decidirá a secuenciación destas así como das actividades
en función dos intereses e necesidades de cada grupo. Igualmente, o profesorado será quen determine a
súa temporalización.
A guía debe entenderse precisamente como o que é e, sobre todo, ser unha ferramenta útil de traballo.
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Unidades Didácticas
U.D.1: “Luceciña”
U.D.2: “Sentindo a pel”
U.D.3: “Os raios do sol”
U.D.4: “Medidas de fotoprotección”
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4.1. UNIDADE DIDÁCTICA 1

Luceciña

Introdución
O Sol é imprescindible para o desenvolvemento e evolución da vida tal e como a coñecemos no planeta
Terra. Trátase dunha estrela luminosa situada no centro do noso sistema planetario ao redor da cal orbitan
outros corpos (planetas, asteroides, meteoroides, cometas e po).
Segundo os expertos, esta gran bóla esférica de gas quente formouse hai uns 4.600 millóns de anos e é
a responsable de prover de temperaturas adecuadas para a vida, intervir en procesos como a fotosíntese
das plantas, marcar o límite entre o día e a noite, definir a meteoroloxía e influír nos procesos climáticos
das distintas rexións do globo terráqueo.
A importancia do Sol para o ser humano é indiscutible, tanto nos seus aspectos positivos (síntese da vitamina
D, mellora do estado de ánimo, mellora do sistema respiratorio, incremento da resposta inmunolóxica...),
como nocivos (queimaduras solares, cancro de pel...).

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

12
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Por iso, é fundamental coñecer un pouco máis sobre este astro ao que diversos grupos e civilizacións
renderon culto ao longo da historia.

Obxectivos
 Coñecer que é o Sol.
 Situar o Sol no Sistema Solar e con respecto ao noso planeta.
 Coñecer as principais funcións do Sol como fonte de vida e de enerxía.

Contidos
 O Sol.
 Localización do Sol no Sistema Solar e con respecto ao noso planeta.
 Principais funcións do Sol como fonte de vida e de enerxía.

Competencias clave
 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
 Aprender a aprender.
 Competencia dixital.

Elementos transversais
 Desenvolvemento sostible e medio ambiente.
 Aptitudes: creatividade, autonomía e traballo en equipo.
 Aproximación á lectura e á escritura.
 Iniciación no uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

Intelixencias múltiples
 Lingüística.
 Naturalista.
 Espacial ou visual.
 Musical.
 Interpersoal.

Áreas curriculares.
 Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal.
 Coñecemento da contorna.
 Linguaxes: comunicación e representación.
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Actividades co ALUMNADO

De inicio e motivación:
1. Conto: “Luceciña”.
De desenvolvemento:
2. Visualización de imaxes ou vídeos.
3. Verdadeiro ou falso.
4. Adiviñas e poesía.
5. Cancións.
6. Medición de sombras.
7. Plantación de sementes.
8. Pisar a sombra.
9. Frío ou quente.
De peche:
10. Mural do Sol ou do Sistema Solar.

Actividades coa FAMILIA

Taller de investigación: contaminación e efecto invernadoiro.

Actividades coa CONTORNA

Expoñer a chegada de Luceciña á contorna próxima.

13
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Criterios de avaliación
 Sabe que o Sol é unha estrela.
 Coñece algunhas características do Sol: temperatura e tamaño con respecto á Terra.
 Sitúa o Sol dentro do Sistema Solar.
 Sitúa o Sol con respecto á Terra.
 Identifica as principais funcións do Sol: aporta luz e calor.

DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES
Actividade 1.
Conto: “Luceciña” (inicio e motivación)
Descrición da actividade:
Para comezar co proxecto é importante presentar á mascota do mesmo, Luceciña, e crear certa curiosidade
en torno a ela. Para iso, mostrarase ao alumnado e realizarase unha descrición física da mascota: cor,
forma... mentres se interactúa con ela. É recomendable que as nenas e nenos toquen á mascota e xoguen
con ela.

Guía didáctica infantil

15

O motivo de contar cunha mascota é o de dinamizar as unidades e facelas motivadoras ao alumnado
de Educación Infantil. Ela será a encargada de narrar os contos de cada unidade e axudar ao docente a
introducir os temas que desenvolve a guía utilizando unha linguaxe próxima e acorde á idade dos nenos
e nenas.
Para esta primeira actividade, narrarase o conto Luceciña coa axuda dela e, posteriormente, a mascota
realizaralle preguntas de comprensión oral ao alumnado como as seguintes:
 Como se chama o meu curmán?
 Onde está?
 Cando sae o meu curmán o Sol, é de día ou de noite?
 Que forma ten o Sol?
 Que fai o Sol?
 Para que serve o Sol?
 Gústavos o Sol? Por que?

16
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Conto: “Luceciña”
BUSCAR EN
ANEXOSA

LÁMINA 1
Luceciña é unha estrela diferente ás demais, encántalle viaxar e visitar a outras estrelas
como ela. Agora vén de ver ao seu curmán, o Sol.
– Ola, son Luceciña e o meu curmán é o Sol!
O meu curmán contoume que el é moi importante para o voso planeta Terra e para todos
os seres vivos (persoas, animais e plantas). El ten un gran poder, dávos luz e tamén
caloriña.
Que sorte ter un curmán tan importante!
LÁMINA 2
– Con todo, dixéronme as nubes que algunhas veces os raios do meu curmán son tan
potentes que poden facer dano.
Por iso vin a coñecervos para que aprendades o importante que é o meu curmán, pero
tamén como debemos protexernos dos seus fortísimos raios.
O meu curmán está todo o día brillando, non para nunca, dá moita calor; como o resto
das estrelas, porque...non sei se o sabedes, pero o Sol tamén é unha estrela, coma min.
LÁMINA 3
– Cando o meu curmán brilla no ceo é de día e cando non o vedes e está escuro é de
noite.
A súa forma é como unha gran esfera de lume, grande, moi, moi grande.
(A mascota agora interactúa cos nenos e nenas con preguntas)
– Nenas, nenos vistes ao meu curmán brillar? Onde? Gústavos o Sol?
Oh, vexo que o coñecedes, pero, queredes coñecelo un pouquiño mellor? Pois si é así,
quedareime con vós e aprenderemos moitas cousiñas do meu curmán.
(Agora Luceciña interactúa co docente)
Luceciña:
– Bo, "profe”, "profe”... por que non facemos algo para que estes nenos e nenas aprendan
cousas do meu curmán o Sol?
Docente:
– Paréceme unha idea estupenda, Luceciña. Se queres, desde agora poñémonos mans
á obra.
A ver nenas, nenos, gustaríavos aprender cousas sobre o noso Sol?
A continuación, o docente visualizará cos alumnos imaxes ou vídeos sobre o Sol que poden buscar en
internet.
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Para finalizar, realizaranse as preguntas de comprensión oral propostas ao comezo da actividade.
Recursos: Conto Luceciña, láminas do conto, mascota Luceciña e imaxes do Sol buscadas en
internet.

Actividade complementaria:
ÎÎCONTO: DE ONDE VÉN LUCECIÑA?
Descrición da actividade:
Unha vez que se presentou a mascota, noutra sesión pódese narrar o conto "De onde vén Luceciña?" Para
iso, utilizarase tanto a mascota como as láminas ilustradas do conto.
Esta narración levarase a cabo nun ambiente cómodo e relaxado, por exemplo na asemblea. Unha vez
finalizado o tempo de escoita, as alumnas e os alumnos participarán expresando que é o que máis lles
gustou ou que recordan do conto.
A continuación, a mestra ou o mestre dirixirá a conversación para analizar o nivel de comprensión por parte
das nenas e nenos, con diversas preguntas como:
 Onde estaba Luceciña?
 Por que podía moverse se é unha estrela?
 Como era de grande?
 Quen era o seu curmán?
 Que lle contaron as nubes do seu curmán o Sol?
 Cando Luceciña chegou á Terra, por onde entrou?

Conto: "De onde vén Luceciña?"
LÁMINA 1

BUSCAR EN
ANEXOSA

O Universo é enorme. Nel hai miles de millóns de estrelas que brillan e brillan moitísimo e
a súa luz pode chegar a miles de millóns de quilómetros de distancia.
Con todo, elas non se poden mover do seu sitio. De entre todas esas estrelas hai unha
moi pequena, tan pequena como un balón, que é especial e chámase Luceciña.
Luceciña estaba cansa de facer sempre o mesmo: brillar e brillar e ver ao resto de estrelas
brillar ao seu redor.
– Como me gustaría descubrir todo o que me rodea! –pensou Luceciña.
Un día desexouno tanto que o seu soño fíxose realidade. De súpeto, puido cambiar de
sitio. Non o podía crer!
– Oh, que ben, podo moverme! Agora estou arriba!, agora abaixo! ja, ja, ja... –riu
emocionada.
Que feliz se sentía podendo cambiar de sitio!

18
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LÁMINA 2
Desde aquel día, Luceciña converteuse na primeira estrela viaxeira do Universo, desexosa
de descubrir e explorar mundos novos. E claro está, visitar ao resto de estrelas.
Despois de visitar moitas galaxias e planetas afastados, descubriu a Vía Láctea, que é a
nosa galaxia, e de entre todos os seus planetas o que máis lle chamou a atención foi a
Terra.
Era o único lugar onde ela vira seres vivos que se movían e se desprazaban. Así que o
primeiro que fixo foi falar co seu curmán, o Sol.
LÁMINA 3
– Ola Sol, Encántame ver o ben que brillas! –dixo Luceciña.
– Oh, Luceciña! Non sabía que as estrelas tamén podían viaxar. Que curioso! –exclamou
sorprendido o Sol.
– Bo, é que eu son unha estrela especial. Oe curmán, como se chama aquel planeta que
é de cor azul? –preguntou curiosa Luceciña.
– Ah! Ese planeta é a Terra. É o meu preferido –respondeu o Sol.
– Pois encantaríame ir visitalo. Pero claro, se me achego demasiado... se cadra fágolle
dano co meu brillo –dubidou a pequena estrela.
– Tranquila, Luceciña! Es tan pequena que seguro que non lles pasará nada.
E Luceciña foise achegando aos poucos á Terra.
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LÁMINA 4
O primeiro que fixo a adorable estrela foi parar a falar coas nubes.
– Ola, son Luceciña, que sodes vós?
– Nós somos as nubes e temos unha labor moi importante para o planeta Terra –
responderon as nubes. Grazas a nós chove e tamén axudamos a que os raios do Sol non
cheguen tan forte á Terra.
– E… por que no deben pasar os raios do sol á Terra? Ao meu curmán encántalle tocar a
Terra e aos seus poboadores –repuxo Luceciña.
– Si, si, pero ás veces o sol brilla tanto que lles pode facer dano. Así que os habitantes da
Terra teñen que buscar sombras e coidarse do teu curmán –explicaron as nubes.
– Pois o mellor será que baixe á Terra e pregunte –contestou a estrela viaxeira.
Luceciña despídese das nubes e continúa a súa viaxe.
LÁMINA 5
Ao chegar á Terra atópase diante dun gran edificio que pon COLEXIO e decide entrar por
unha fiestra que está aberta.
É unha clase con nenos e nenas que están falando na asemblea sobre o Sol. Luceciña
quédase na fiestra escoitando o que a mestra conta.
– Ola, nenos e nenas, hoxe imos falar do noso amigo o Sol –comenta a mestra.
Recursos: Conto "De onde vén Luceciña?", láminas do conto e mascota Luceciña.

Actividade 2.
Visualización de imaxes ou vídeos
(desenvolvemento)
Descrición da actividade:
O profesorado mostra imaxes do Sol na pantalla dixital ou en formato papel e coméntanse en grupo.
Realiza preguntas tipo:
 Que é o Sol?
 Que nos dá o Sol?
 Que forma ten?
 Para que serve a luz de sol?
Recursos: Imaxes sobre o Sol e enlaces web para a visualización de imaxes.
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Enlaces:
https://www.youtube.com/watch?list=PL_Y3qbepMRoYexJSdFAGfEJGU4JflKKUL&v=ZykXgSqet6A (Sistema Solar)
https://www.youtube.com/watch?v=gHhyW9HRBvo (Explicación de por que se fai de noite)

Actividade complementaria:
ÎÎDEBUXAR O CEO
Descrición da actividade:
Realizar un debuxo do ceo, segundo as seguintes opcións:
 Repárteselle ao alumnado un folio para que coloree con cera celeste unha das caras e, de cor negra, a
outra. Na cara celeste pegarase un círculo amarelo (Sol). Os nenos e nenas trazarán os raios do Sol e
farán nubes brancas con algodón. Na cara negra, o alumnado pegará un círculo branco (Lúa) e estrelas.
 Repárteselle ao alumnado un folio para que debuxe o ceo libremente.
Recursos: Folios, ceras celestes e negras, gomets ou adhesivos circulares amarelos e brancos,
adhesivos de estrelas brancas ou amarelas, lapis e rotuladores.

Actividade 3.
Verdadeiro ou falso (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
A mestra ou o mestre realiza unha serie de afirmacións sobre o Sol e o alumnado debe contestar verdadeiro
ou falso.
 O Sol é unha estrela.
 O Sol dános luz, pero non nos dá calor.
 O Sol sae pola noite.
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 O Sol sae polo día.
 A capa de ozono protéxenos do Sol (opcional).
Recursos: Afirmacións sobre o Sol.

Actividade 4.
Adiviñas e poesías
Descrición da actividade:
Xogar ás adiviñas e recitar poesías relacionadas co Sol.
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Recursos: Adiviñas e poesía.
ADIVIÑAS

Dou caloriña

,
ondo.

Son louro se

son moi red

n ter cabelo
.
Dinme rei se
n ter reino
e arranxo re
loxos sen se
r
reloxeiro.
(O Sol)

Saio de día
e tarde me e
scondo.
(O Sol)
Unha gran m

oeda dourad

a,
ito
e pola que n
on pagas na
da.
(O Sol)

De día eu le

que vale mo

vántome,
de noite á ca
ma vou,
tingo de verm
ello o ocaso
.
A que non s
abes quen s
on?
(O Sol)

Grande, mo

i grande,
maior cá Terr
a.
Arde e non s
e queima,
queima e no
n é candea.
(O Sol)

De noite apa

e ninguén a

recen

s chama;
no día marc
han,
volverán ma
ñá.
(As estrelas)

POESÍA

“O Sol namorado”
O sol namorado
pintou nun espello
a face da lúa
cun lápis de xeo.
“O sol está tolo”,
dixo ela abraiada
a
pousando a cachol
na fonda almofada.
A lúa esvaeuse
co sono que tiña.
O sol moumeaba:
Antonio García
“¡ai, que bonitiña!”
Teijeiro
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Actividade 5.
Cancións
Descrición da actividade:
Cantar en grupo as cancións utilizando a voz e o corpo para representalas.

CANCIÓNS

zo”

“O Sol chámase Louren

zo e a lúa Catarina;
O sol chámase Louren
.
e Lourenzo anda de día
Catarina anda de noite
de noite, de día vai
ame, luar; aluméame
mé
alu
,
ña
luí
,
me
éa
Alum
descansar.
lor ”

“Cando teñas moita ca

lor,
Cando teñas moita ca
paraste mellor.
pon unha gorriña e ato
lor,
Cando teñas moita ca
llor.
auga e atoparaste me
pon unha gorriña, bebe
lor,
Cando teñas moita ca
e atoparaste mellor.
auga, ponte á sombra
be
be
,
ña
rri
go
ha
un
n
po
lor,
Cando teñas moita ca
lentes de sol
, ponte á sombra, pon
ga
au
be
be
,
ña
rri
go
pon unha
e atoparaste mellor.

(Engadir outras accións de xeito acumulativo)
Recursos: Cancións en aula ou ximnasio.
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Actividade 6.
Medición de sombras (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Expoñerse ao Sol en tres momentos diferentes do día (a primeira hora da mañá, ao mediodía e se é
posible pola tarde ou pouco antes de saír) e observar como se reflicte a nosa sombra segundo a hora.
Escóllese un punto fixo no patio no que se sitúan 2 ó 3 alumnas ou alumnos. O resto debuxará cun xiz a
sombra do alumnado situado ao Sol, proxectada no chan nos tres momentos de exposición.
Deben observar como a sombra cambia de lugar e tamaño conforme pasan as horas do día.

Ao final da actividade realizarase unha asemblea na que se comentará co alumnado a actividade e
expresarán que lles pareceu a experiencia e as súas opinións e pensamentos respecto diso.
Recursos: Xiz e, como espazo físico, o patio.
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Actividade complementaria:
ÎÎXOGO DA PANTASMA
Descrición da actividade:
Consiste en comunicarse identificando a sombra dun membro do grupo. Nun extremo da clase ou do aula
de psicomotricidade esténdese unha saba desde o teito ata o chan. Por detrás colócase un foco de luz,
mantendo o resto da habitación ás escuras. Cada nena ou neno vai pasando entre a saba e o foco de
luz. Deben camiñar lentamente representando accións. O resto intentará identificar á pantasma ou o que
representa.
Recursos: Unha saba e unha lanterna.

Actividade 7.
Plantación de sementes (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
O alumnado plantará dúas sementes. Unha delas colocarase nun sitio luminoso e a outra nun sitio sombrío
para comprobar que a que recibe luz medra máis rápido. Durante un par de semanas as nenas e nenos
observarán a súa evolución e sacarán as súas propias conclusións.

Recursos: Sementes, terra, auga e recipientes transparentes.
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Actividades complementarias:
ÎÎPOESÍA “MEDROU UNHA PLANTA”
Descrición da actividade:
Recitar a poesía “Medrou unha planta”:
Recursos: Poesía “Medrou unha planta”

ÎÎCOMO MEDRA UNHA PLANTA?
Descrición da actividade:

"Medro

u unha
planta"
Medro
u
unha p
lanta
medro
u
un am
or med
raron
tres flo
res no
teu cor
azón
medro
u
a calor
medra
ron
tres fro
itos
no teu
corazó
n.
(Autor:
Antonio
García T
eijeiro)

Ordenar secuencias temporais do crecemento dunha planta.

Recursos: Secuencias temporais de crecemento dunha planta.
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Actividade 8.
Pisar a sombra (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Intentar pisar a sombra doutras compañeiras e compañeiros mentres corren polo patio. Cando un pisa a
sombra do outro, o segundo debe permanecer quedo. Esta actividade realizarase ao aire libre.
Recursos: Espazo físico do patio.

Actividade 9.
Frío ou quente (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Experimentar as sensacións de frío e calor con diferentes materiais, obxectos, etc. Para iso, pódense
tocar bolsas de xel conxelado (as que se utilizan para os golpes, por exemplo), o aluminio das fiestras ou
das patas das mesas ou cadeiras, o chan... e contrastar coa temperatura da auga quente (pódese usar
unha fervedora, por exemplo), achegar as mans a un radiador, tocar as mans doutras compañeiras ou
compañeiros que previamente as frotaran... Tamén se pode ir ao patio e poñer dous obxectos iguais, un
na sombra e o outro ao sol, para comprobar como se quenta este último.
Recursos: Obxectos e materiais fríos e quentes como os descritos na actividade e como espazo
físico o patio.

Actividade complementaria:
ÎÎXOGO “QUENTE” OU “FRÍO”
Explícase a consigna de que “quente” significa cerca e que “frío” significa lonxe. Logo, un neno ou nena
esconde a Luceciña na clase, no patio ou no aula de psicomotricidade e cando os demais a buscan debe
indicar “quente” se se están achegando ou “frío” se, pola contra, se afastan.
Recursos: Mascota Luceciña e, como espazo físico, a aula, o patio...
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Actividade 10.
Mural do Sol ou do Sistema Solar (peche)
Descrición da actividade:
Realizar un mural en grupo na clase, debuxando o Sol ou o Sistema Solar, destacando no segundo caso a
posición do Sol e da Terra.
Recursos: Papel continuo, lapis, cores, témperas...

Actividade coa familia
ÎÎTAREFA DE INVESTIGACIÓN: CONTAMINACIÓN E EFECTO INVERNADOIRO
Descrición da actividade:
En primeiro lugar, informar as familias mediante unha nota informativa sobre a Campaña, animándoos
ademais a ler a revista ou periódico escolar, así como a visitar o blog do centro, onde aparecerá información
máis detallada. Igualmente, animalos a seguir a páxina de Facebook “Goza do Sol sen Deixarte a Pel”.
Indicarlles que nesta primeira unidade traballarase o tema do Sol.
Unha vez informadas as familias, coa axuda e colaboración destas, traer recortes de revistas, fotografías,
debuxos e ata obxectos de casa (botes de spray baleiros...) de cousas que contaminan e son prexudiciais
para o noso planeta. Con todo este material realizar un mural no colexio titulado “Queremos un ceo e un
planeta limpos”.
Para o desenvolvemento da actividade, as familias poden acudir ás aulas, segundo organice o profesorado
e facer unha pequena exposición do material que traen, explicando xunto á súa filla ou fillo por que é
contaminante.
Recursos: Recortes de revistas, fotografías, debuxos, obxectos de casa (contaminantes), papel
continuo, pegamento, tesoiras, cores...

Actividade coa contorna
ÎÎEXPOÑER A CHEGADA DE LUCECIÑA Á CONTORNA PRÓXIMA
Descrición da actividade:
Dar a coñecer a chegada de Luceciña ao centro a través da revista, xornal ou blog do colexio, explicando
brevemente quen é e para que veu. Recoméndase engadir fotos do alumnado dando a benvida á mascota.

Guía didáctica infantil

29

Ademais do anterior, repartir os carteis informativos da Campaña nos que se informa sobre ela e se
presenta a mascota, en lugares estratéxicos da contorna próxima: centros de saúde, farmacias, centros
culturais e deportivos, bibliotecas... O reparto pode realizarse, por exemplo, a través de visitas organizadas
co alumnado aínda que, como sempre, será o profesorado o que decidirá a mellor opción en cada caso.
É importante informar as persoas responsables destes lugares sobre a participación do centro na Campaña,
sobre todo, para establecer unha coordinación e permitir a continuidade no reparto dos carteis das sucesivas
unidades didácticas.
Recursos: Carteis informativos da Campaña e revista, xornal ou web do centro.

Ideas complementarias
 Visitar un planetario ou solicitar un portátil. Isto último pode realizarse no seguinte enlace
www.educaixa.com/-/planetamovil_astronomia.
 Realizar unha maqueta do Sistema Solar con axuda das familias.
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4.2. UNIDADE DIDÁCTICA 2

Sentindo
a pel
Introdución
A pel é o maior órgano do corpo humano. Actúa como barreira protectora que illa o organismo do medio
que o rodea, protexéndoo e contribuíndo a manter íntegras as súas estruturas, ao mesmo tempo que actúa
como sistema de comunicación coa contorna.
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Este órgano pode sufrir distintas enfermidades entre as que se atopa o cancro de pel cuxo principal factor
de risco é a exposición aos raios ultravioletas procedentes da luz solar ou doutras fontes artificiais de luz
como, por exemplo, as cabinas de bronceado.
Por iso, é imprescindible coñecer un pouco máis sobre esta parte do noso corpo xa que só así se pode
contribuír ao seu coidado e protección.

Obxectivos
 Coñecer que é a pel e para que serve.
 Diferenciar os fototipos de pel.
 Identificar o fototipo de pel propio e o dos demais.

Contidos
 A pel e a súa función.
 Fototipos de pel.
 Identificación do fototipo de pel propio e alleo.

Competencias clave
 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
 Aprender a aprender.
 Competencia dixital.

Elementos transversais
 Prevención do racismo e/ou xenofobia.
 Adquisición de hábitos de vida saudable: hixiene da pel.
 Aptitudes: creatividade, autonomía e traballo en equipo.
 Aproximación á lectura e á escritura.
 Iniciación no uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

Intelixencias múltiples
 Lingüística.
 Corporal.
 Visual.
 Musical.
 Interpersoal.
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Áreas curriculares.
 Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal.
 Coñecemento da contorna.
 Linguaxes: comunicación e representación.

Actividades co ALUMNADO

De inicio e motivación:
1. Conto: “Pel de Camaleón”.
De desenvolvemento:
2. Visualización de imaxes.
3. Xogos dos fototipos de pel.
4. Adiviñas, poesías e cancións.
5. Recortes de revistas.
6. A bolsa máxica.
7. Taller de texturas.
8. Visita o médico da pel: dermatólogo ou dermatóloga.
9. Xogo das diferenzas.
De peche:
10. Mural dos fototipos de pel e normas de hixiene.
Árbore xenealóxica- fototipo

Actividades coa FAMILIA
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33

Actividades coa CONTORNA

Difusión da Campaña

Criterios de avaliación
 Recoñece que a pel é un órgano do corpo humano.
 Entende que a pel é unha capa que protexe o corpo.
 Diferencia os fototipos de pel (Fitzpatrick).
 Identifica o seu fototipo de pel.
 Identifica o fototipo de pel noutras persoas.

DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES
Actividade 1.
Conto: “Pel de camaleón” (inicio e motivación)
Descrición da actividade:
En primeiro lugar, o profesorado realiza a narración do conto “Pel de camaleón” con axuda da mascota
Luceciña e das láminas ilustradas. A continuación, coméntase o mesmo co alumnado para intercambiar
ideas, reflexións, gustos, experiencias... Tras este tempo de conversación libre, procédese a un diálogo un
pouco máis estruturado con preguntas de comprensión como:
 Como se chama o neno do conto?
 Que mascota lle regalaron os seus pais?
 Que lle chamou a atención?
 Que lles pediu a mestra?
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 Que pensou Xavier cando empezou a observar o seu camaleón?
 Que característica especial teñen os camaleóns?
 Quen axudou a Xavier?
 Que fixeron Xavier e a súa avoa?
 As persoas tamén cambian de cor?
 Que lles ocorre as persoas se lles dá moito o sol?
Recursos: Conto “Pel de camaleón”, láminas do conto e mascota Luceciña.

Conto: “Pel de Camaleón”.

BUSCAR EN
ANEXOSA
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LÁMINA 1
Cando Xavier chegou á súa casa non o podía crer: os seus pais tíñanlle preparada unha
gran sorpresa. Ante os seus ollos tiña un animal de ollos saltóns que non se parecía en
nada a unha ra e cunha pel estraña pero interesante.
– Que animal é este, mami? É un extraterrestre? –preguntou Xavier.
– Non, meu neno, é un camaleón –respondeu a súa nai.
Ao día seguinte, Xavier estaba desexando chegar ao colexio para contarlle ás súas amigas
e amigos que tiña unha mascota moi especial.
LÁMINA 2
A mestra Magdalena escoitou o que Xavier lle estaba a dicir ao resto da clase e aproveitou
a ocasión para realizar un traballo sobre os animais.
Cada alumno e alumna debía elixir un animal e explicar unha característica especial sobre
este: pel, alimentación...
Xavier tívoo claro desde o principio; faríao sobre o seu camaleón.
LÁMINA 3
Nada máis chegar a casa colleu unha lupa e púxose a observalo. Nun pequeno caderno
apuntaría todo o que fixese a súa mascota. Pero ao cabo dun intre apenas tiña escritas
tres palabras: pel, áspera e cores.
O camaleón non facía nada divertido, pasábase o tempo quedo e, de cando en vez,
durmía. A Xavier non lle parecía que a súa mascota tivese nada especial.
LÁMINA 4
A súa avoa entrou na habitación e achegouse a el, que estaba triste á beira da súa
mascota.
– Xavier, que che ocorre? –preguntou a avoa preocupada.
– O meu camaleón non fai nada divertido, non terei nada interesante que contar en clase
–protestou Xavier.
– Teño unha idea! –dixo a avoa-. Imos coller a cámara de fotos e farémoslle algunhas
no xardín, na túa cama e noutros moitos lugares, xa verás como cambia de cor. Que che
parece?
Ademais, si queres podemos facer un pícnic no xardín.
– Que gran idea, avoa! –exclamou Xavier.
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LÁMINA 5
Esa mesma tarde, a avoa, o neto e o camaleón pasaron un intre divertido e agradable no
xardín, pero o Sol de primavera empezaba a picar na cara.
– Anda, Xavier, tráeme o meu sombreiro que teño a pel moi delicada –expuxo a muller.
– Por que avoa? –preguntou sorprendido o neno.
– As persoas, a diferenza da túa mascota, non cambiamos de cor para camuflarnos, pero
a nosa pel ponse vermella para avisarnos de que se está queimando –argumentou a avoa.
– Avoa! Xa teño unha idea para facer a miña tarefa; falarei das diferenzas entre a miña pel
e a do meu camaleón –expuxo Xavier moi entusiasmado.
LÁMINA 6 (OPCIONAL)
O día da exposición dos traballos todas e todos falaron das travesuras das súas mascotas,
do que lles gustaba comer, a que lles gustaba xogar, pero Xavier falou de algo moito máis
interesante: o importante que é a pel para todos os seres vivos.

Actividade 2.
Visualización de imaxes (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
O profesorado mostra imaxes de diferentes persoas e coméntanse en grupo. Pódense realizar preguntas
como:

 Que vemos?
 É un neno ou unha nena?
 Un home ou unha muller?
 Como vai vestido?
 Como é o seu corpo?
 É novo ou maior?
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Se algún alumno ou alumna expresa ou comenta algo sobre a cor da pel, aprovéitase ese momento para
introducir unha nova palabra: “fototipo de pel”. Se non xorde de xeito espontáneo, indúcese a iso a través
de indicacións como:
 Fixádevos na cor das súas peles, son todas iguais?
 Cal é máis clariña?
 Cal é máis escura?
 Mirade a vosa pel, a cal se parece máis?
Seguidamente, coméntanse as características dos distintos fototipos de pel e cada nena ou neno sinala na
pantalla dixital (ou noutros soportes como o papel ou o ordenador) o seu.
Recursos: Imaxes de persoas con diferentes fototipos de pel.

Actividade 3.
Xogos dos fototipos de pel (desenvolvemento)
ÎÎMEMORY COS FOTOTIPOS DE PEL
Descrición da actividade:
Colócanse todas as cartas boca abaixo. En cada quenda levántanse dúas cartas, se estas son diferentes
vólvense colocar boca abaixo e pasa a quenda, pero se son iguais quedan boca arriba. O obxectivo é atopar
todas as parellas iguais intentando lembrar onde se atopa cada imaxe.
Pódese xogar en grupos pequenos ou de xeito individual.
Recursos: Memory de fototipos de pel.

ÎÎBINGO COS FOTOTIPOS DE PEL
Descrición da actividade:
Repártenselle ao alumnado os cartóns do bingo cos fototipos de pel. Isto pode facerse dando un cartón a
grupos pequenos ou repartindo un cartón a cada alumno ou alumna.
Logo, o profesorado vai sacando imaxes dunha caixa e o alumnado debe ir marcando as imaxes que
coincidan. Gañará o grupo, ou alumno ou alumna, que antes complete o seu cartón.
Recursos: Bingo de fototipos de pel.
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Actividade 4.
Adiviñas, poesías e cancións (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Xogar ás adiviñas, recitar poesías e cantar cancións relacionadas coa pel.
Recursos: Adiviñas, poesías e cancións sobre a pel.
ADIVIÑAS
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CANCIÓNS

POESÍA
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Actividade 5.
Recortes de revistas
Descrición da actividade:
O docente dará ao alumnado diferentes revistas. Buscaranse e recortaranse imaxes de persoas e,
posteriormente, pegaranse en papel continuo para elaborar unha mural no que apareza a gran diversidade
de persoas que habitan o mundo.
A continuación, observarase o mural e comentaranse as características das persoas que nel aparecen:
diferentes tons de pel, tipo de cabelo, cor de ollos, etc.
Farase unha reflexión sobre as diferenzas e semellanzas das persoas, resaltando como principio fundamental
o respecto ás diferenzas, independentemente das características físicas.
Recursos: Revistas, tesoiras, papel continuo, rotuladores, pegamento...

Actividade 6.
A bolsa máxica (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Introdúcense varios obxectos nunha bolsa (ou outro
recipiente) con formas e texturas diferentes e a partir
das indicacións dadas polo docente, a nena ou o neno
ten que atopar o que se lle pide.
Recursos: Bolsa de tea (ou outro recipiente) e
obxectos de distintas formas e texturas.
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Actividade 7.
Taller de texturas (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Tocar obxectos e materiais de diferentes texturas: suave – rugoso. Pode realizarse observando estes
obxectos e materiais ou cos ollos tapados para estimular un maior desenvolvemento do sentido do tacto.
Recursos: Algodón, papel de seda, peluches, plastilina, papel de lixa...

Actividade 8.
Visita ao médico da pel: dermatólogo
ou dermatóloga (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Explicararlle o alumnado que existe un médico que se encarga de coidar da nosa pel, indicando que se
chama dermatólogo ou dermatóloga. Despois, disfrazarse por quendas con batas de médico e xogar a
inspeccionar a pel observando os lunares, o seu tamaño, a súa cor...
Recursos: Disfraces de médico e lupas.
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Actividade 9.
Xogo das diferenzas (desenvolvemento)

BUSCAR EN
ANEXOSA

Descrición da actividade:
Móstranse pares de imaxes na pantalla dixital (ou en formato papel) sobre os fototipos de pel e as condutas
adecuadas para a súa hixiene. O alumnado debe sinalar as diferenzas atopadas en cada par de imaxes.

Diferenzas:
1. Pelo louro - Pelo rubio
2. Pel clara - Pel ton medio
3. Cara lisa sen pencas - Cara con pencas

Diferenzas:
1. Pelo castaño - Pelo negro
2. Pel clara - Pel escura
3. Cara lisa sen pencas - Cara con manchas
vermellas
4. Ollos verdes - Ollos negros
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Debuxo 1
1. Neno cor de ollos marróns
2. Nena cor de ollos marróns
3. Neno pel clara
4. Nena pel clara
5. Neno pelo castaño claro
6. Nena cor de pelo louro
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Debuxo 2
1. Nena cor de ollos negro
2. Nena cor de ollos azuis
3. Neno pel escura
4. Nena pel moi clara con pencas
5. Neno pelo negro
6. Nena cor de pelo rubio

Recursos: Pares de imaxes (dixital ou papel) para atopar diferenzas sobre fototipos de pel e
hixiene desta.
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Actividade 10.
Mural dos fototipos de pel e normas de hixiene
(peche)
Descrición da actividade:
Realizar un mural en grupo na clase no que aparezan nenos e nenas cos diferentes fototipos de pel e no
que se inclúan as normas básicas de hixiene desta.
Recursos: Cartolinas de cores parecidas aos fototipos de pel, papel continuo, lapis, cores,
rotuladores, témperas...

Actividade coa familia
ÎÎÁRBORE XENEALÓXICA- FOTOTIPO
Descrición da actividade:
Realizar coa familia unha árbore xenealóxica, a partir do modelo dado, incluíndo fotografías individuais.
Expoñer en clase, se é posible, coa axuda dalgún familiar, indicando en cada caso o fototipo de pel de cada
persoa.

Actividade coa contorna
ÎÎDIFUSIÓN DA CAMPAÑA
Descrición da actividade:
Publicar un artigo na revista, xornal ou blog do centro sobre a actividade 8 (visita ao dermatólogo ou
dermatóloga). Incluír imaxes do alumnado practicando o xogo de role-play.
Continuar coa difusión da Campaña nos lugares acordados na unidade 1 mediante o reparto dos carteis
informativos desta. Se xa se realizou a visita co alumnado e non se quere repetir, pódense buscar outras
vías de contacto, como a visita dalgunha das persoas responsables deses emprazamentos ao centro, onde
se lle informará da nova temática.
Recursos: Carteis informativos da Campaña e revista, xornal ou web do centro.

Ideas complementarias
 Visita dun dermatólogo ou dermatóloga á aula co alumnado, e se é posible, tamén coas familias para
explicar como incide o sol na pel, os sinais de alerta, os tipos de lunares e manchas... e, especialmente,
as regras ABCDE (A de asimetría, B de bordo, C de cor, D de diámetro e E de Evolución).
 Crear un taller de exploración de lunares no que as familias son os pacientes e o alumnado é o persoal
de dermatoloxía encargado da exploración.
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4.3. UNIDADE DIDÁCTICA 3

Os raios
do sol
Introdución

A maior parte da enerxía que chega ao noso planeta procede do Sol. Este emite distintos tipos de
radiacións con diferentes lonxitudes de onda, dando lugar á radiación ultravioleta, a luz visible e a radiación
infravermella.
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A exposición á radiación ultravioleta (UV) é o principal factor de risco para o desenvolvemento de
enfermidades cutáneas e cancro de pel. Aínda que existen tres tipos de radiación ultravioleta, A, B e C,
só as dúas primeiras (A e B) alcanzan o noso organismo, xa que a terceira (C) é absorbida polas capas
superiores da atmosfera.
Os raios UVA atravesan en maior profundidade as capas da pel. Son os responsables do bronceado, do
fotoavellentamento (engurras, manchas...) así como do cancro de pel.
Pola súa banda, os raios UVB son máis enerxéticos ca os anteriores e, aínda que non penetran coa
mesma profundidade na pel, poden danar directamente o ADN das súas células. Son os responsables das
queimaduras solares e, do mesmo xeito ca os anteriores, do desenvolvemento do cancro de pel.
O sol é fonte de enerxía e de vida e conta con innumerables beneficios para a saúde como xa se indicou na
unidade 1 (síntese da vitamina D, mellora do estado de ánimo, regula o sistema circulatorio, incremento da
resposta inmunolóxica...). Con todo, unha exposición excesiva tamén pode ser nociva para a saúde polos
efectos da radiación ultravioleta anteriormente expostos.

Por iso, é indispensable profundar un pouco máis no tema dos efectos do sol, co obxectivo de aproveitar
os seus efectos beneficiosos e protexerse dos seus efectos nocivos.
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Obxectivos
 Coñecer os efectos positivos e prexudiciais do sol.
 Asociar hábitos e condutas de exposición solar aos efectos positivos e negativos do sol.
 Valorar positivamente os efectos beneficiosos do sol e comprender a necesidade de protexerse dos
efectos nocivos.

Contidos
 Efectos positivos e prexudiciais do sol.
 Asociación de hábitos e condutas de exposición solar aos efectos positivos ou negativos do sol.
 Valoración positiva dos efectos beneficiosos do sol e comprensión da necesidade de protexerse dos
efectos nocivos.

Competencias clave
 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
 Aprender a aprender.
 Competencia dixital.

Elementos transversais
 Adquisición de hábitos de vida saudable: efectos da exposición solar.
 Aptitudes: creatividade, autonomía e traballo en equipo.
 Aproximación á lectura e á escritura.
 Iniciación no uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

Intelixencias múltiples
 Lingüística.
 Corporal.
 Espacial ou visual.
 Musical.
 Interpersoal.

Áreas curriculares.
 Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal.
 Coñecemento da contorna.
 Linguaxes: comunicación e representación.
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Actividades co ALUMNADO

De inicio e motivación:
1. Conto: “No parque”.
De desenvolvemento:
2. Animais, plantas e raios de sol.
3. Visualización de imaxes.
4. Sol e sombra.
5. Adiviñas, poesías e cancións.
6. Elixe o lugar correcto.
7. Secuencias temporais.
8. As dúas caras do Sol.
9. Dramatización.
De peche:
10. Mural dos efectos beneficiosos e prexudiciais do sol.

Actividades coa FAMILIA

Que sabemos e que aprendemos.

Actividades coa CONTORNA

Difusión da Campaña.
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Criterios de avaliación
 Recoñece os beneficios do sol: luz, calor, estado de ánimo, vitamina D para os ósos...
 Identifica os efectos prexudiciais do sol: queimaduras solares, cataratas, deshidratación, cancro de pel,
avellentamento da pel...
 Asocia hábitos e condutas de exposición solar aos efectos positivos ou negativos do sol.
 Valora positivamente os efectos beneficiosos do sol.
 Comprende a necesidade de protexerse dos efectos nocivos do sol.

DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES
Actividade 1.
Conto: “No parque” (inicio e motivación)
Descrición da actividade:
En primeiro lugar, o profesorado realiza a narración do conto “No parque” con axuda da mascota Luceciña e
das láminas ilustradas. A continuación, coméntase o conto co alumnado para intercambiar ideas, reflexións,
experiencias...
Tras este tempo de conversación libre, procédese a un diálogo un pouco máis estruturado con preguntas
de comprensión como:
 Onde quedaban todos os días despois do colexio Brais e os seus amigos?
 Houbo un día no que o Sol brillaba máis do normal. Ese día, que facía, frío ou calor? Por que?
 Que lle pasaba á fonte?
 Que lle dixo Brais o seu papá?
 Que fixeron entón Brais e o seu papá? Para que?
 Que fixo Brais ao día seguinte cando volveu ao parque?
 Funcionaba a fonte?
 Que pensou Brais da auga?
A continuación, pódense facer distintas reflexións sobre o tema: as posibilidades de lecer ao aire libre, a
necesidade de beber auga e descansar...
Recursos: Conto “No parque”, láminas do conto e mascota Luceciña.
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Conto: “No parque”.
BUSCAR EN
ANEXOSA

LÁMINA 1

Como todos os días á saída do colexio, Brais e os seus amigos quedaron un intre
xogando no parque que había de camiño a casa. Aquel día o sol brillaba máis do normal,
achegábase o verán.
As nenas e os nenos xogaban no parque sen parar, facendo carreiras, subindo ao tobogán,
que ese día estaba moi quente... Estábano pasando xenial. Con tanta carreira entroulles
sede e cando foron a beber á fonte, esta non funcionaba.
LÁMINA 2
– Oh, papá, quero auga! Teño moita sede! -dixo Brais.
– Pois entón marchamos xa a casa, debes beber. demais, estás suando e tes que
cambiarte de roupa. Non pensei que hoxe iamos ter esta temperatura! –exclamou o pai.
Malia que tiña moitas ganas de seguir xogando no parque coas súas amigas e amigos,
tiña tanta sede que marchou a casa sen protestar.
LÁMINA 3
Ao día seguinte, ao volver do colexio Brais quixo xogar de novo no parque e o primeiro
que fixo foi comprobar se a fonte funcionaba.
– Mira, papá, a fonte xa funciona! Hoxe si que vou xogar moito rato! –gritou o neno,
entusiasmado.
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LÁMINA 4 (OPCIONAL)
Brais quedou xogando coas súas amigas e amigos pensando o importante que era ter
auga preto para poder xogar e divertirse nos días que fai tanto calor.

Actividade 2.
Animais, plantas e raios de sol (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
O profesorado mostra ás nenas e nenos fotografías dos seguintes animais e plantas: dragón barbudo,
moucho, xirasol e mofo. En cada ocasión, vai comentando o seguinte:
 Dragón barbudo: é un animal de sangue frío que necesita baños de sol, e para poder captar toda a forza
dos raios, escurece a súa pel e infla o seu corpo.
 Moucho: é un animal nocturno porque os raios do sol danan os seus ollos.
 Xirasol: é unha flor que vai virando na procura da dirección dos raios solares.
 Mofo: é unha planta que vive en lugares húmidos e sombríos, necesita pouco sol e non pode sobrevivir
en lugares moi solleiros.

Recursos: Fotografías de dragóns barbudos, mouchos, xirasoles e mofos.
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Actividade 3.
Visualización de imaxes (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
O profesorado mostra pares de imaxes en contraposición sobre os efectos do sol:
 Crecemento dunha planta / planta murcha por non recibir o sol necesario.
 Persoas contentas practicando exercicio físico / persoas apáticas ou desganadas e inactivas.
 Persoas maiores saudables / persoas maiores con distintas doenzas.
 Caras co efecto do fotoavellentamento / caras sen o efecto do fotoavellentamento.
 Peles sas / peles con queimaduras.
Mentres se observan en grupo, vanse comentando e reflexionando sobre os efectos do sol.
Recursos: Pantalla dixital e pares de imaxes cos efectos positivos e negativos do sol.

Actividade 4.
Sol e sombra (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Expoñer no patio pares de obxectos, un ao sol e outro á sombra e, tras un tempo, comprobar como
variaron de temperatura ambos. Tras comprobar isto, deixar no patio durante un tempo máis prolongado,
por exemplo, varias semanas, obxectos que se deterioren facilmente co sol para contrastar os efectos do
sol fronte á sombra.
Recursos: Follas ou cartolinas de cores fortes, obxectos de plástico, obxectos metálicos...

Actividade 5.
Adiviñas, poesías e cancións (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Xogar ás adiviñas, recitar poesías e cantar cancións relacionadas cos efectos do sol.
Recursos: Adiviñas, poesías e cancións sobre os efectos do Sol.
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ADIVIÑAS
splandores
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s
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)
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(Raio de sol)
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(O xirasol)
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Comigo vai u
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Só me deixa
on sae tanto.
pois sen luz n
(A sombra)

POESÍAS
O sol sol sol
quentaba na horta.
O sol sol sol
queimaba na porta.
O sol sol sol
cabelos de ouro.
O sol sol sol
gardaba un tesouro.
O sol sol sol
o sol lacazán anuncia
o verán.
(A . García Teijeiro)

O Sol e a Lúa
son moi bos amigos.
,
Se vós non o credes
s.
iño
pechade os oll
Escriben poemas
que deixan nas rúas
con moito agarimo
e Sol e a Lúa.
O Sol e a Lúa
e certas estrelas
aledan con elas
ós nenos e as nenas.
Teijeiro)
(Autor: Antonio García

O sol chámase Lourenzo
e é un señor moi ﬁnchado
que está no alto do ceo
todo o día relumbrando.
Vai vestido de marelo
leva chaleque encarnado.
Moi seguro de sí mesmo
a súa calor nos vai dando.
O sol chámase Lourenzo
e é un señor moi señalado.
¡Se non fora polo sol
estaría o mundo xeado!
Só o sol manda no ceo,
moi solemne, moi barbado.
¡As súas barbas son os raios
con que nos vai alumando!
(Autor: Manuel María)

53

54

Guía didáctica infantil

CANCIÓN

ol
l, col, c
o
c
a
r
ó
a
C
cornos
s
u
e
t
s
bota o
sol
a ti,
in, par
uí.
para m
vén aq
e
u
q
i
re
ol,
para o
l, col, c
r
Ca aco iños ó sol.
s corn
l,
deita o
col, co
l,
o
c
a
r
hai
Ca
que xa
a
s
a
c
sae da
sol.

Actividade 6.
Elixe o lugar correcto

BUSCAR EN
ANEXOSA

Descrición da actividade:
O profesorado irá dando a cada alumna ou alumno unha tarxeta con imaxes sobre distintas situacións nas
que o sol ten efectos positivos ou negativos. O neno ou a nena, con axuda do resto, debe decidir se se trata
de efectos beneficiosos ou prexudiciais (“bos” ou “malos”) e colocar a súa tarxeta no Sol riseiro (situado
nun lugar da clase) ou no Sol enfadado (situado no lado oposto da clase).

Recursos: Imaxes de situacións beneficiosas ou prexudiciais do sol (con velcro por detrás) e
dous soles con velcro, un riseiro e outro enfadado, para pegar as imaxes.
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Actividade 7.
Secuencias temporais (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Ordenar secuencias temporais de historias relacionadas cos efectos positivos e negativos do sol.
Nivel 3 anos
 Efecto positivo: plantar semente – planta recibe raios do sol – crecemento da planta.
 Efecto negativo: chegar á praia – deitarse ao sol sen ningunha protección – queimar a pel.
Niveis 4 e 5 anos
 Efecto positivo: neno chama a nena para xogar na rúa – nena mira pola fiestra e ve un día solleiro –
nena e neno xogan na rúa – van para casa moi felices.
 Efecto negativo: home bebendo lata de refresco – home tira a lata ao chan – dálle moito sol e deteriórase
– contamina o medio ambiente.
Recursos: Secuencias temporais de historias sobre os efectos beneficios e prexudiciais do sol.

Actividade 8.
As dúas caras do Sol (desenvolvemento)

BUSCAR EN
ANEXOSA

Descrición da actividade:
O docente entregará ao alumnado unha lámina onde aparece a cara do Sol cos seus raios, dividida pola
metade (unha metade coa cara riseira e outra coa cara enfadada). As nenas e os nenos deben identificar
situacións nas que os efectos deste son positivos e situacións nas que, pola contra, son prexudiciais.
Nivel 3 anos
Nunha metade da cara pegar imaxes de aspectos positivos do sol e na outra metade, imaxes de efectos
negativos.
Nivel 4 anos
Debuxar nos raios imaxes sobre os efectos positivos ou negativos do sol, segundo corresponda, nunha
metade ou outra.
Nivel 5 anos
Nos raios bos, escribir os efectos beneficiosos do sol e nos raios malos, escribir os efectos negativos.
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Recursos: Lámina fotocopiable coa imaxe dun Sol dividido en dúas partes cos seus correspondentes
raios, lapis e goma.

Actividade 9.
Dramatización (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Nun lugar amplo e despexado, como o patio ou o ximnasio, dramatizar un día de excursión á montaña. O
docente vai guiando ao alumnado a través de consignas á vez que favorece a reflexión sobre os efectos
do sol, por exemplo:
 Imos empezar a subir a montaña. Estamos moi felices gozando deste fermoso día solleiro. Os raios
acariñan os nosos corpos e é unha sensación moi agradable.
 Seguimos subindo e subindo. Xa pasou un bo intre. Cada vez estamos máis cansos e o sol empeza a
apertar.
 Necesitamos descansar e beber auga para hidratarnos. O cansazo empeza a estar cada vez máis
presente.
 O noso corpo vaise quentando pouco a pouco e a sensación agradable producida polos raios do sol a
primeira hora da mañá comeza a desaparecer.
 A algunhas e algúns se nos está poñendo a pel un pouco vermella. Pica e molesta. A outras e outros,
estalles empezando a doer a cabeza...
 Menos mal que atopamos un gran arboredo que dá moita sombra. Aquí sentaremos a descansar”.
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Recursos: Ximnasio e música instrumental de natureza.

Actividade 10.
Mural dos efectos beneficiosos e prexudiciais do sol
(peche)
Descrición da actividade:
Realizar un mural en grupo na clase diferenciando claramente dúas partes, unha cos efectos beneficiosos
do sol (con imaxes, pictogramas, escritura...) e outra, cos efectos nocivos deste.
Recursos: Papel continuo, lapis, cores, témperas...

Actividade coa familia
ÎÎQUE SABEMOS E QUE APRENDEMOS.
Descrición da actividade:
En primeiro lugar, informar as familias mediante unha nota informativa sobre o tema que se trata nesta
unidade: os efectos beneficiosos e prexudiciais do sol.
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Unha vez informadas as familias, formular a actividade que, neste caso, consiste en organizar unha reunión
con elas na clase. Esta actividade iníciase coa exposición da temática sen dar información ao respecto e
pídese ás nais e pais que escriban nunha folla, previamente entregada, o que saben acerca dos efectos do
sol, tanto positivos como negativos. Posteriormente, realízase unha posta en común.
A continuación, visualízase un vídeo no que se explican os efectos beneficiosos e prexudiciais do sol
e reflexiónase sobre o que xa sabían e o que aprenderon. Deben escribir isto último na parte da folla
destinada para iso, con obxecto de comparar de onde partían os seus coñecementos sobre o tema antes
da reunión e en que melloraron estes.
Recursos: Folla deseñada para escribir o que sabían antes da reunión e que aprenderon tras ela,
bolígrafos e vídeo sobre os efectos do sol.

Actividade coa contorna
ÎÎDIFUSIÓN DA CAMPAÑA
Descrición da actividade:
Publicar na revista, xornal ou blog do centro imaxes dos efectos producidos na pel debido a unha exposición
solar excesiva ou inadecuada, resaltando a importancia de fotoprotexerse e da Campaña en si mesma.
Continuar coa difusión da Campaña nos lugares acordados nas unidades anteriores mediante o reparto
dos carteis informativos desta. Se xa se realizou a visita co alumnado e non se quere repetir, pódese optar
por outras alternativas como que sexan as propias familias a través da ANPA as que realicen o reparto,
informando nesta ocasión da nova temática.
Recursos: Carteis informativos da Campaña e revista, xornal ou web do centro.
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Ideas complementarias
 Elaborar un indicador UV co alumnado e explicarlle a este como se interpreta. Cada día, a mestra ou o
mestre pode consultar o índice UV e, na asemblea, o neno ou nena responsable dese día, debe colocar
o marcador no número correspondente. Pódese reflexionar sobre como afecta ese día o sol a pel.
Enlace para consultar o índice UV:
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/radiacionuv/ayuda
 Representar graficamente os distintos tipos de radiación solar, distinguindo entre a ultravioleta, a visible
e a infravermella. Explicar cales son absorbidas polas capas superiores da atmosfera impedindo que
cheguen á Terra, cales chegan ao noso planeta e, finalmente, cales profundan na nosa pel.
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4.4. UNIDADE DIDÁCTICA 4

Medidas de
fotoprotección
Introdución
O sol achégalle innumerables beneficios ao noso organismo pero como vimos na unidade anterior,
tamén ten efectos nocivos.
A sociedade moderna impuxo a moda do bronceado. Lucir unha pel morena fainos sentir saudables e con
maior atractivo. Con todo, calquera intento de lograr un bronceado supón irremediablemente expoñer a
nosa pel a un avellentamento prematuro que se traduce na aparición de manchas e engurras e, o que é
peor, a posibilidade de sufrir cancro de pel.
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A protección fronte ao sol resulta especialmente importante na infancia, tanto polas consecuencias
inmediatas como polos efectos a longo prazo xa que é certo que “a pel ten memoria”. Esta tendencia
actual só pode frearse mediante cambios de hábitos e condutas no estilo de vida.
A fotoprotección inclúe todas aquelas medidas que serven para protexer a pel da agresión producida pola
exposición solar, como as condutas de evitación solar, a protección con roupas, gorros e lentes solares e
o uso de cremas.
Unha vez vistos na unidade anterior os posibles efectos prexudiciais do sol sobre a nosa saúde, é fundamental
concederlle a importancia que teñen as distintas medidas de fotoprotección. Por iso, é necesario coñecer
un pouco máis acerca destas medidas e empezar a facer uso delas incorporándoas na nosa vida diaria.

Obxectivos
 Coñecer distintas medidas de fotoprotección.
 Desenvolver unha actitude positiva ante o uso de medidas fotoprotectoras asociándoas a un estilo de
vida saudable.
 Incorporar á vida diaria o hábito de fotoprotexerse.

Contidos
 Medidas de fotoprotección (sombra, vestimenta, complementos e fotoprotectores químicos).
 Actitude positiva ante o uso de medidas fotoprotectoras e asociación da fotoprotección a un estilo de
vida saudable.
 Incorporación de hábitos fotoprotectores á vida diaria.

Competencias clave
 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
 Aprender a aprender.
 Competencia dixital.
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Elementos transversais
 Adquisición de hábitos de vida saudable: medidas de fotoprotección.
 Aptitudes: creatividade, autonomía e traballo en equipo.
 Aproximación á lectura e á escritura.
 Iniciación no uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

Intelixencias múltiples
 Lingüística.
 Musical.
 Visual.
 Interpersoal.

Áreas curriculares.
 Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal.
 Coñecemento da contorna.
 Linguaxes: comunicación e representación.

Actividades co ALUMNADO

De inicio e motivación:
1. Conto: “As gorras de Xiana”.
De desenvolvemento:
2. Decálogo de fotoprotección.
3. Coñecer medidas de fotoprotección.
4. Xogos das diferenzas.
5. Secuencias temporais.
6. Puzles.
7. Xogo do espello.
8. Dramatización.
9. Dado fotoprotector.
De peche:
10. Mural das medidas de fotoprotección.
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Actividades coa FAMILIA

Busca do tesouro.

Actividades coa CONTORNA

Difusión da Campaña.

Criterios de avaliación
 Coñece distintas medidas de fotoprotección: sombra, vestimenta, complementos e fotoprotectores
químicos.
 Manifesta unha actitude positiva ante o uso de medidas fotoprotectoras asociando a fotoprotección a
un estilo de vida saudable.
 Incorpora hábitos fotoprotectores na súa vida diaria utilizando espazos sombreados, vestimenta
adecuada e fotoprotectores.

DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES
Actividade 1.
Conto: “As gorras de Xiana” (inicio e motivación)
Descrición da actividade:
En primeiro lugar, o profesorado realiza a narración do conto “As gorras de Xiana” con axuda da mascota
Luceciña e das láminas ilustradas. A continuación, coméntase o conto co alumnado para intercambiar
ideas, reflexións, gustos, experiencias... Tras este tempo de conversación libre, procédese a un diálogo un
pouco máis estruturado con preguntas de comprensión como:
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 Como se chama a protagonista do conto?
 Que lle encantaba a Xiana?
 Por que se poñía Xiana triste cando chegaba ao colexio?
 Que pasou o día que celebraron a festa da primavera?
 Por que lles doía a cabeza?
 Que dixeron os nenos e nenas que podían facer para evitar que lles doese a cabeza a próxima vez?
 Que propuxo Xiana?
 Gustoulle a idea ao resto?
 Con quen falou a mestra e que lles dixo?
 Que noticia lles deu a mestra ás nenas e nenos da súa clase?
Recursos: Conto “As gorras de Xiana”, láminas do conto e mascota Luceciña.

Conto: “As gorras de Xiana”
BUSCAR EN
ANEXOSA

LÁMINA 1

Xiana era unha nena intelixente e soñadora á que lle encantaban as gorras. Tiña gorras
de todas as cores e cada día poñía unha diferente.
Ao seu irmanciño encantáballe xogar con elas, pero Xiana nunca quería deixarllas porque
llas podía estragar.
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LÁMINA 2
De camiño ao colexio sempre a levaba posta pero xusto na entrada a súa nai quitáballa
porque no colexio estaba prohibido levalas. Iso poñía moi triste a Xiana.
LÁMINA 3
Un día de marzo celebraron no patio a festa da primavera e todas as nenas e nenos
estiveron xogando bastante tempo ao aire libre. Cando volveron a clase, había un malestar
xeral, a todas e todos lles doía a cabeza.
A mestra deuse conta do sucedido e comentouno co resto do profesorado. O problema
estaba claro: estiveran demasiado tempo ao sol sen ningunha protección.
LÁMINA 4
Ao día seguinte, a mestra preguntoulles aos nenos e nenas da clase que podían facer
para evitar o que ocorrera o día anterior.
Uns dixeron que non saír ao patio, outros, que poñerse na sombra e Xiana levantou a man
e dixo con voz tímida:
– Poñer unha gorra cando saiamos ao patio, pero non sei se poderá porque no colexio
está prohibido levar gorra. –concluíu con voz triste.
LÁMINA 5
A todo o mundo lle encantou a idea de traer gorra ao colexio. Por iso, a mestra falou co
resto do profesorado e coa directora para ver se podían cambiar a norma.
Aos poucos días a mestra chegou a clase e deu a noticia:
– Nenas e nenos, aprobouse que a partir de agora e nos días de primavera e verán
poderedes traer gorra para protexervos do sol no patio.
Todos os nenos e nenas puxéronse a aplaudir, especialmente Xiana, a quen se lle debuxou
na súa cara un sorriso de orella a orella.

Actividade 2.
Decálogo de fotoprotección (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Dar a coñecer ás nenas e nenos as dez normas básicas de fotoprotección. Isto pódese levar a cabo utilizando
un póster que debe estar visible na aula e/ou mediante o visionado de diferentes vídeos creativos aos
que se pode acceder desde os enlaces indicados a continuación. É fundamental revisar as normas con
frecuencia, por exemplo, cada día na asemblea.
Recursos: Póster co decálogo de fotoprotección e enlaces web para a visualización de vídeos
protagonizados polo alumnado de diferentes centros educativos.
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Enlaces:
 https://m.youtube.com/watch?v=vseO65VrBak CEIP AL ANDALUS (San Pedro de Alcántara, Málaga)
 https://drive.google.com/file/d/0B2x4DhRl5F14MFppeHI5T051R1E/view?usp=sharing CEIP PABLO PICASSO
(Manilva, Málaga)
 https://youtu.be/9GavcvQJMco CEIP EL ALBERO (Mijas Costa, Málaga)

Actividade 3.
Coñecer medidas de fotoprotección
(desenvolvemento)

BUSCAR EN
ANEXOSA

Descrición da actividade:
Comézase a actividade preguntando ao alumnado, a modo de “choiva de ideas”, que se pode facer ou
utilizar para protexerse do sol. A continuación, o profesorado mostra as imaxes e compróbase se xa as
expuxeran os nenos e nenas, coméntanse outras medidas de fotoprotección que non se mencionaron,
insístese na importancia de fotoprotexerse e inténtanse pescudar outras medidas novas que non aparezan.

Recursos: Imaxes sobre medidas de fotoprotección.
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Actividade 4.
Xogo das diferenzas (desenvolvemento)

BUSCAR EN
ANEXOSA

Descrición da actividade:
Móstranse pares de imaxes na pantalla dixital (ou en formato papel) sobre medidas de fotoprotección. O
alumnado debe sinalar as diferenzas atopadas en cada par de imaxes.

Neno primeiro esquerda:
 Sen protección: NON leva gorra, NIN
lentes de sol, NIN crema de protección
solar, NIN pantalón ata o xeonllo, NON
leva mangas.
 Con protección: leva gorra, lentes de
sol, crema de protección solar na man,
pantalón ata o xeonllo, mangas ata o
cóbado.

Nena centro:
 Sen protección: NON leva gorra, NIN
lentes de sol, NIN cantimplora, NIN
pantalón ata o xeonllo, NON leva
mangas, ensina o embigo.
 Con protección: leva gorra, lentes de
sol, cantimplora, pantalón ata o xeonllo,
mangas ata o cóbado, embigo tapado
pola camiseta.

Neno último dereita:
 Sen protección: NON leva gorra, NIN
lentes de sol, NIN auga, NIN pantalón ata
o xeonllo, NON leva mangas.
 Con protección: leva gorra, lentes de sol,
auga, pantalón ata o xeonllo, mangas ata
o cóbado.
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Sen protección:
 NON leva gorra
 NO leva lentes de sol
 NON leva crema de protección solar
 NON ten parasol
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Con protección:
 SI leva gorra
 SI leva lentes de sol
 SI leva crema de protección solar 50
 SI ten parasol.

Recursos: Pares de imaxes (dixital ou papel) para atopar diferenzas sobre medidas de
fotoprotección.
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Actividade 5.
Secuencias temporais (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Ordenar secuencias temporais de historias relacionadas con medidas de fotoprotección.
Nivel 3 anos
 Uso de medidas fotoprotectoras: alumnado saíndo ao patio con gorras – alumnado xogando na sombra
– alumnado feliz volve a clase.
 Non uso de medidas fotoprotectoras: alumnado saíndo ao patio – alumnado xogando baixo o sol –
alumnado canso e suando con dor de cabeza.
Niveis 4 e 5 anos
 Uso de medidas fotoprotectoras:
a) Na praia un grupo de persoas baixo o seu parasol – aplícanse crema fotoprotectora - persoas riseiras
gozando do Sol deitadas baixo o seu parasol.
b) Excursionistas equipados (gorra, lentes, auga...) – saíndo cara á montaña – excursionistas paseando pola
natureza bebendo auga e comendo á sombra dunha árbore – excursionistas chegan ao alto da montaña
moi alegres.
 Non uso de medidas fotoprotectoras:
a) Na praia un grupo de persoas deitadas a pleno sol, sen parasol – persoas nas súas toallas poñéndose
moi vermellas – persoas con marcas de sol e cara de dor.
b) Excursionistas sen equipar (sen gorra, sen auga, sen lentes, con camiseta de tirantes...) – excursionistas
paseando pola montaña con caras de cansos e suando – excursionistas que non poden continuar e
teñen que regresar.
Recursos: Secuencias temporais de historias sobre as medidas de fotoprotección.

Actividade 6.
Puzles (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Realizar puzles de diferentes medidas de fotoprotección: gorra, lentes e crema solar.

BUSCAR EN
ANEXOSA
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Recursos: Fichas fotocopiables de puzles de diferentes medidas fotoprotectoras (gorra, lentes e
crema solar), cores, folios, tesoiras e pegamento.
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Actividade 7.
Xogo do espello (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Os alumnos e alumnas, por parellas, sitúanse un fronte ao outro nun espazo amplo como o patio ou o
ximnasio. O xogo consiste en imitar o que fai o compañeiro ou compañeira a modo de espello. As accións
ficticias deben estar relacionadas coa fotoprotección: poñer unha gorra, aplicarse crema fotoprotectora
polo corpo, beber auga, poñer lentes de sol...
Recursos: Patio ou ximnasio.

Actividade 8.
Dramatización (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
Nun lugar amplo e despexado, como o patio ou o ximnasio, dramatizar un día de excursión á praia. O
docente vai guiando ao alumnado a través de consignas á vez que favorece a reflexión sobre o uso de
medidas de fotoprotección, por exemplo:
 “Veña nenas e nenos...hoxe imos ir á praia. Para iso temos que asegurarnos de que levamos na nosa
mochila todo o necesario. Imos comprobalo!
 A ver, en primeiro lugar, levamos a cremiña para protexernos do sol? Si? Pois ala! Todo o mundo a botala
porque para estar baixo o sol é necesario poñerse a cremiña un pouquiño antes.
 Levamos auga para hidratarnos? Si? Pois imos beber un pouquiño antes de saír para estar ben hidratados
e non cansar demasiado.
 Por certo, non se nos esqueceu a gorra verdade? Claro que non! Así que... a protexer as nosas cabeciñas
con esas gorras preciosas que tedes.
 E..por último...e non por iso menos importante...levamos lentes de sol para protexer os ollos? Recordade
que o curmán de Luceciña é moi bo pero se nos alcanza un raio dos fortes pode facernos dano.
Poñemos as lentes!
 Moi ben! Pois xa estamos listas e listos. Ai, non! Unha última cousa... ninguén esquecería o seu bañador,
non? Perfecto! Agora si, xa podemos ir á praia!
 Simúlase chegar á praia.
 Que caloriña vai! Creo que o primeiro que deberiamos facer é colocar os parasois para poder estar baixo
a sombra. Pola contra, pode empezar a doernos a cabeza ou sentirnos mal.
 Agora poñeremos as nosas toallas e mochilas á sombriña, quitaremos a roupa e... á auga, parruliños!
Recursos: Patio ou ximnasio.
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Actividade 9.
Dado fotoprotector (desenvolvemento)
Descrición da actividade:
En grupos de 3-6 nenos e nenas, tirar un dado xigante en cuxas caras aparecen distintas medidas de
fotoprotección e poñelas en práctica. Nalgunhas caras aparece a combinación de dúas ou máis medidas.
O dado pode tirarse o número de veces que estableza o docente e todos aqueles que realicen a actividade
correctamente recibirán un adhesivo de motivación co slogan “Eu protéxome do sol” e unha cariña riseira.
Recursos: Dado de fotoprotección xigante, varias gorras (tantas como xogadores en cada
partida), varias lentes de Sol (tantas como xogadores en cada partida) e un bote de crema
fotoprotectora.
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Actividade 10.
Mural das medidas de fotoprotección (peche)
Descrición da actividade:
Realizar un mural en grupo na clase no que aparezan todas as medidas de fotoprotección coñecidas cun
título inventado polo alumnado.
Recursos: Papel continuo, lapis, cores, témperas...

Actividade coa familia
ÎÎBUSCA DO TESOURO
Descrición da actividade:
O profesorado vai dando pistas ao alumnado e en cada lugar ao que debe dirixirse atopará partes dun
disfrace de pirata co que finalmente atopará o tesouro (moedas de ouro/chocolate, anuncio dunha
excursión, un pastel... segundo decida o docente). Durante a actividade iranse realizando fotografías.
Coa axuda dos familiares que poidan acudir á actividade, irase dirixindo ao grupo ofrecéndolle a axuda
necesaria. Comézase co alumnado colocado en círculo e dáse a primeira pista:
 Pista 1: Na sombra atoparás algo que che vai gustar.
(Na zona sombreada debe haber unha caixa con panos de pirata).
 Pista 2. Na fonte haste refrescar e unha sorpresa atoparás.
(Preto da fonte ten que haber un catalexo grande elaborado previamente polo docente ou polos
familiares. No catalexo hai a seguinte mensaxe: “Con este catalexo, mira lonxe”).
 Pista 3. Se queres continuar, un parche porás. No banco espérante con pintura da boa.
(No banco hai adultos esperando ao alumnado para maquillarlles un parche no ollo).
 Pista 4. Un loro pasou por aquí e deixou isto para ti.
(Xunto ao banco debe haber unha caixa con plumas para que cada alumno e alumna colla unha).
 Pista 5. Estas plumas son dun loro que é o que ten o tesouro.
(Esconder o loro onde se estime máis oportuno e xunto a el poñer un cofre co tesouro).
Adaptar o circuíto ás características de cada centro educativo.
Recursos: Patio, panos de cores (tantos como número de alumnos e alumnas, catalexo, barra de
pintura de cara negra, plumas, caixas, moneco ou imaxe dun loro e tesouro.
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Actividade coa contorna
ÎÎDIFUSIÓN DA CAMPAÑA
Descrición da actividade:
Publicar na revista, xornal ou blog do centro o Decálogo de Fotoprotección. Incluír as fotografías da
actividade coa familia “Busca do tesouro”.
Informar de que con esta unidade finalízase o proxecto en si pero que se debe seguir traballando niso cada
día para instaurar uns hábitos adecuados de fotoprotección.
Continuar coa difusión da Campaña nos lugares acordados nas unidades anteriores mediante o reparto dos
carteis informativos desta.
Recursos: Carteis informativos da Campaña e revista, xornal ou web do centro.

Ideas complementarias
 Visitar o “mapa de boas prácticas” sobre fotoprotección con diversos enlaces de diferentes centros
educativos:
https://drive.google.com/open?id=1lTR3qacMN86yvnE_fZ2bPKkuFpw&usp=sharing
 Organizar unha festa do auga na que se poñan en práctica as medidas de fotoprotección aprendidas
na unidade.

Anexo
recursos
As fichas que van a continuación
son para traballar na clase.

LUCECIÑA

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

UNIDADE DIDÁCTICA 1

Conto: “Luceciña”

ACTIVIDADE 1

CONTO: “LUCECIÑA”

ACTIVIDADE 1

CONTO: “LUCECIÑA” - LÁMINA 1

Que sorte ter un curmán tan importante!

O meu curmán contoume que el é moi importante para o
voso planeta Terra e para todos os seres vivos (persoas,
animais e plantas). El ten un gran poder, dávos luz e
tamén caloriña.

– Ola, son Luceciña e o meu curmán é o Sol!

Luceciña é unha estrela diferente ás demais, encántalle
viaxar e visitar a outras estrelas como ela. Agora vén de
ver ao seu curmán, o Sol.

UNIDADE DIDÁCTICA 1

ACTIVIDADE 1

CONTO: “LUCECIÑA” - LÁMINA 2

O meu curmán está todo o día brillando, non para nunca,
dá moita calor; como o resto das estrelas, porque...non
sei se o sabedes, pero o Sol tamén é unha estrela, coma
min.

Por iso vin a coñecervos para que aprendades o
importante que é o meu curmán, pero tamén como
debemos protexernos dos seus fortísimos raios.

– Con todo, dixéronme as nubes que algunhas veces os
raios do meu curmán son tan potentes que poden facer
dano.

UNIDADE DIDÁCTICA 1

ACTIVIDADE 1

CONTO: “LUCECIÑA” - LÁMINA 3

– Cando o meu curmán brilla no ceo é de día e cando non o vedes e
está escuro é de noite.
A súa forma é como unha gran esfera de lume, grande, moi, moi grande.
– Nenas, nenos vistes ao meu curmán brillar? Onde? Gústavos o Sol?
Oh, vexo que o coñecedes, pero, queredes coñecelo un pouquiño
mellor? Pois si é así, quedareime con vós e aprenderemos moitas
cousiñas do meu curmán.
– Bo, "profe”, "profe”... por que non facemos algo para que estes nenos
e nenas aprendan cousas do meu curmán o Sol?
– Paréceme unha idea estupenda, Luceciña. Se queres, desde agora
poñémonos mans á obra.
A ver nenas, nenos, gustaríavos aprender cousas sobre o noso Sol?

UNIDADE DIDÁCTICA 1

UNIDADE DIDÁCTICA 1

Conto: "De onde vén Luceciña?"

ACTIVIDADE 1

CONTO: "DE ONDE VÉN LUCECIÑA?"

ACTIVIDADE 1

CONTO: "DE ONDE VÉN LUCECIÑA?" - LÁMINA 1

O Universo é enorme. Nel hai miles de millóns de estrelas que brillan
e brillan moitísimo e a súa luz pode chegar a miles de millóns de
quilómetros de distancia.
Con todo, elas non se poden mover do seu sitio. De entre todas esas
estrelas hai unha moi pequena, tan pequena como un balón, que é
especial e chámase Luceciña.
Luceciña estaba cansa de facer sempre o mesmo: brillar e brillar e ver
ao resto de estrelas brillar ao seu redor.
– Como me gustaría descubrir todo o que me rodea! –pensou Luceciña.
Un día desexouno tanto que o seu soño fíxose realidade. De súpeto,
puido cambiar de sitio. Non o podía crer!
– Oh, que ben, podo moverme! Agora estou arriba!, agora abaixo! ja,
ja, ja... –riu emocionada.
Que feliz se sentía podendo cambiar de sitio!

UNIDADE DIDÁCTICA 1

ACTIVIDADE 1

CONTO: "DE ONDE VÉN LUCECIÑA” - LÁMINA 2

Era o único lugar onde ela vira seres vivos que se
movían e se desprazaban. Así que o primeiro que fixo foi
falar co seu curmán, o Sol.

Despois de visitar moitas galaxias e planetas afastados,
descubriu a Vía Láctea, que é a nosa galaxia, e de entre
todos os seus planetas o que máis lle chamou a atención
foi a Terra.

Desde aquel día, Luceciña converteuse na primeira
estrela viaxeira do Universo, desexosa de descubrir e
explorar mundos novos. E claro está, visitar ao resto de
estrelas.

UNIDADE DIDÁCTICA 1

ACTIVIDADE 1

CONTO: "DE ONDE VÉN LUCECIÑA?” - LÁMINA 3

– Ola Sol, Encántame ver o ben que brillas! –dixo Luceciña.
– Oh, Luceciña! Non sabía que as estrelas tamén podían viaxar. Que
curioso! –exclamou sorprendido o Sol.
– Bo, é que eu son unha estrela especial. Oe curmán, como se chama
aquel planeta que é de cor azul? –preguntou curiosa Luceciña.
– Ah! Ese planeta é a Terra. É o meu preferido –respondeu o Sol.
– Pois encantaríame ir visitalo. Pero claro, se me achego demasiado...
se cadra fágolle dano co meu brillo –dubidou a pequena estrela.
– Tranquila, Luceciña! Es tan pequena que seguro que non lles pasará
nada.
E Luceciña foise achegando aos poucos á Terra.

UNIDADE DIDÁCTICA 1

ACTIVIDADE 1

CONTO: "DE ONDE VÉN LUCECIÑA?” - LÁMINA 4

O primeiro que fixo a adorable estrela foi parar a falar coas nubes.
– Ola, son Luceciña, que sodes vós?
– Nós somos as nubes e temos unha labor moi importante para o
planeta Terra –responderon as nubes. Grazas a nós chove e tamén
axudamos a que os raios do Sol non cheguen tan forte á Terra.
– E… por que no deben pasar os raios do sol á Terra? Ao meu curmán
encántalle tocar a Terra e aos seus poboadores –repuxo Luceciña.
– Si, si, pero ás veces o sol brilla tanto que lles pode facer dano. Así
que os habitantes da Terra teñen que buscar sombras e coidarse do
teu curmán –explicaron as nubes.
– Pois o mellor será que baixe á Terra e pregunte –contestou a estrela
viaxeira.
Luceciña despídese das nubes e continúa a súa viaxe.

UNIDADE DIDÁCTICA 1

ACTIVIDADE 1

CONTO: "DE ONDE VÉN LUCECIÑA?” - LÁMINA 5

Ao chegar á Terra atópase diante dun gran edificio que pon COLEXIO
e decide entrar por unha fiestra que está aberta.
É unha clase con nenos e nenas que están falando na asemblea sobre
o Sol. Luceciña quédase na fiestra escoitando o que a mestra conta.
– Ola, nenos e nenas, hoxe imos falar do noso amigo o Sol –comenta
a mestra.

UNIDADE DIDÁCTICA 1

UNIDADE DIDÁCTICA 2

Conto: “Pel de Camaleón”.

ACTIVIDADE 1

CONTO: “PEL DE CAMALEÓN”

ACTIVIDADE 1

CONTO: “PEL DE CAMALEÓN”- LÁMINA 1

Cando Xavier chegou á súa casa non o podía crer: os seus pais tíñanlle
preparada unha gran sorpresa. Ante os seus ollos tiña un animal de
ollos saltóns que non se parecía en nada a unha ra e cunha pel estraña
pero interesante.
– Que animal é este, mami? É un extraterrestre? –preguntou Xavier.
– Non, meu neno, é un camaleón –respondeu a súa nai.
Ao día seguinte, Xavier estaba desexando chegar ao colexio para
contarlle ás súas amigas e amigos que tiña unha mascota moi especial.

UNIDADE DIDÁCTICA 2

ACTIVIDADE 1

CONTO: “PEL DE CAMALEÓN”- LÁMINA 2

A mestra Magdalena escoitou o que Xavier lle estaba a dicir ao resto da
clase e aproveitou a ocasión para realizar un traballo sobre os animais.
Cada alumno e alumna debía elixir un animal e explicar unha
característica especial sobre este: pel, alimentación...
Xavier tívoo claro desde o principio; faríao sobre o seu camaleón.

UNIDADE DIDÁCTICA 2

ACTIVIDADE 1

CONTO: “PEL DE CAMALEÓN”- LÁMINA 3

Nada máis chegar a casa colleu unha lupa e púxose a observalo. Nun
pequeno caderno apuntaría todo o que fixese a súa mascota. Pero ao
cabo dun intre apenas tiña escritas tres palabras: pel, áspera e cores.
O camaleón non facía nada divertido, pasábase o tempo quedo e, de
cando en vez, durmía. A Xavier non lle parecía que a súa mascota
tivese nada especial.

UNIDADE DIDÁCTICA 2

ACTIVIDADE 1

CONTO: “PEL DE CAMALEÓN”- LÁMINA 4

A súa avoa entrou na habitación e achegouse a el, que estaba triste á
beira da súa mascota.
– Xavier, que che ocorre? –preguntou a avoa preocupada.
– O meu camaleón non fai nada divertido, non terei nada interesante
que contar en clase –protestou Xavier.
– Teño unha idea! –dixo a avoa-. Imos coller a cámara de fotos e
farémoslle algunhas no xardín, na túa cama e noutros moitos lugares,
xa verás como cambia de cor. Que che parece?
Ademais, si queres podemos facer un pícnic no xardín.
– Que gran idea, avoa! –exclamou Xavier.

UNIDADE DIDÁCTICA 2

ACTIVIDADE 1

CONTO: “PEL DE CAMALEÓN”- LÁMINA 5

Esa mesma tarde, a avoa, o neto e o camaleón pasaron un intre divertido
e agradable no xardín, pero o Sol de primavera empezaba a picar na
cara.
– Anda, Xavier, tráeme o meu sombreiro que teño a pel moi delicada
–expuxo a muller.
– Por que avoa? –preguntou sorprendido o neno.
– As persoas, a diferenza da túa mascota, non cambiamos de cor para
camuflarnos, pero a nosa pel ponse vermella para avisarnos de que se
está queimando –argumentou a avoa.
– Avoa! Xa teño unha idea para facer a miña tarefa; falarei das
diferenzas entre a miña pel e a do meu camaleón –expuxo Xavier moi
entusiasmado.

UNIDADE DIDÁCTICA 2

ACTIVIDADE 1

CONTO: “PEL DE CAMALEÓN”- LÁMINA 6

O día da exposición dos traballos todas e todos falaron das travesuras
das súas mascotas, do que lles gustaba comer, a que lles gustaba
xogar, pero Xavier falou de algo moito máis interesante: o importante
que é a pel para todos os seres vivos.

UNIDADE DIDÁCTICA 2

UNIDADE DIDÁCTICA 2

ACTIVIDADE 9

XOGO DAS DIFERENZAS - 1

UNIDADE DIDÁCTICA 2

ACTIVIDADE 9

XOGO DAS DIFERENZAS - 2

UNIDADE DIDÁCTICA 2

ACTIVIDADE 9

XOGO DAS DIFERENZAS - 3

UNIDADE DIDÁCTICA 3

Conto: “No parque”.

ACTIVIDADE 1

CONTO: “NO PARQUE”

ACTIVIDADE 1

CONTO: “NO PARQUE” - LÁMINA 1

As nenas e os nenos xogaban no parque sen parar,
facendo carreiras, subindo ao tobogán, que ese día
estaba moi quente... Estábano pasando xenial. Con
tanta carreira entroulles sede e cando foron a beber á
fonte, esta non funcionaba.

Como todos os días á saída do colexio, Brais e os seus
amigos quedaron un intre xogando no parque que había
de camiño a casa. Aquel día o sol brillaba máis do
normal, achegábase o verán.

UNIDADE DIDÁCTICA 3

ACTIVIDADE 1

CONTO: “NO PARQUE” - LÁMINA 2

Malia que tiña moitas ganas de seguir xogando no
parque coas súas amigas e amigos, tiña tanta sede que
marchou a casa sen protestar.

– Pois entón marchamos xa a casa, debes beber.
Ademais, estás suando e tes que cambiarte de roupa.
Non pensei que hoxe iamos ter esta temperatura! –
exclamou o pai.

– Oh, papá, quero auga! Teño moita sede! -dixo Brais.

UNIDADE DIDÁCTICA 3

ACTIVIDADE 1

CONTO: “NO PARQUE” - LÁMINA 3

– Mira, papá, a fonte xa funciona! Hoxe si que vou xogar
moito rato! –gritou o neno, entusiasmado.

Ao día seguinte, ao volver do colexio Brais quixo xogar
de novo no parque e o primeiro que fixo foi comprobar se
a fonte funcionaba.

UNIDADE DIDÁCTICA 3

ACTIVIDADE 1

CONTO: “NO PARQUE” - LÁMINA 4

Brais quedou xogando coas súas amigas e amigos
pensando o importante que era ter auga preto para
poder xogar e divertirse nos días que fai tanto calor.

UNIDADE DIDÁCTICA 3

UNIDADE DIDÁCTICA 3

ACTIVIDADE 6

ELIXE O LUGAR CORRECTO

UNIDADE DIDÁCTICA 3

ACTIVIDADE 6

ELIXE O LUGAR CORRECTO - 1

UNIDADE DIDÁCTICA 3

ACTIVIDADE 6

ELIXE O LUGAR CORRECTO - 2

UNIDADE DIDÁCTICA 3

ACTIVIDADE 6

ELIXE O LUGAR CORRECTO - 3

UNIDADE DIDÁCTICA 3

ACTIVIDADE 6

ELIXE O LUGAR CORRECTO - 4

UNIDADE DIDÁCTICA 3

ACTIVIDADE 6

ELIXE O LUGAR CORRECTO - 5

UNIDADE DIDÁCTICA 3

ACTIVIDADE 6

ELIXE O LUGAR CORRECTO - 6

UNIDADE DIDÁCTICA 3

ACTIVIDADE 8

AS DÚAS CARAS DO SOL

UNIDADE DIDÁCTICA 4

Conto: “As gorras de Xiana”

ACTIVIDADE 1

CONTO: “AS GORRAS DE XIANA”

ACTIVIDADE 1

CONTO: “AS GORRAS DE XIANA” - LÁMINA 1

Ao seu irmanciño encantáballe xogar con elas, pero
Xiana nunca quería deixarllas porque llas podía estragar.

Xiana era unha nena intelixente e soñadora á que lle
encantaban as gorras. Tiña gorras de todas as cores e
cada día poñía unha diferente.

UNIDADE DIDÁCTICA 4

ACTIVIDADE 1

CONTO: “AS GORRAS DE XIANA” - LÁMINA 2

De camiño ao colexio sempre a levaba posta pero xusto
na entrada a súa nai quitáballa porque no colexio estaba
prohibido levalas. Iso poñía moi triste a Xiana.

UNIDADE DIDÁCTICA 4

ACTIVIDADE 1

CONTO: “AS GORRAS DE XIANA” - LÁMINA 3

A mestra deuse conta do sucedido e comentouno co
resto do profesorado. O problema estaba claro: estiveran
demasiado tempo ao sol sen ningunha protección.

Un día de marzo celebraron no patio a festa da
primavera e todas as nenas e nenos estiveron xogando
bastante tempo ao aire libre. Cando volveron a clase,
había un malestar xeral, a todas e todos lles doía a
cabeza.

UNIDADE DIDÁCTICA 4

ACTIVIDADE 1

CONTO: “AS GORRAS DE XIANA” - LÁMINA 4

– Poñer unha gorra cando saiamos ao patio, pero non
sei se poderá porque no colexio está prohibido levar
gorra. –concluíu con voz triste.

Uns dixeron que non saír ao patio, outros, que poñerse
na sombra e Xiana levantou a man e dixo con voz
tímida:

Ao día seguinte, a mestra preguntoulles aos nenos
e nenas da clase que podían facer para evitar o que
ocorrera o día anterior.

UNIDADE DIDÁCTICA 4

ACTIVIDADE 1

CONTO: “AS GORRAS DE XIANA” - LÁMINA 5

Todos os nenos e nenas puxéronse a aplaudir,
especialmente Xiana, a quen se lle debuxou na súa cara
un sorriso de orella a orella.

– Nenas e nenos, aprobouse que a partir de agora e nos
días de primavera e verán poderedes traer gorra para
protexervos do sol no patio.

Aos poucos días a mestra chegou a clase e deu a
noticia:

A todo o mundo lle encantou a idea de traer gorra ao
colexio. Por iso, a mestra falou co resto do profesorado e
coa directora para ver se podían cambiar a norma.

UNIDADE DIDÁCTICA 4

UNIDADE DIDÁCTICA 4

ACTIVIDADE 3

COÑECER MEDIDAS DE FOTOPROTECCIÓN

UNIDADE DIDÁCTICA 4

ACTIVIDADE 4

XOGO DAS DIFERENZAS - 1

UNIDADE DIDÁCTICA 4

ACTIVIDADE 4

XOGO DAS DIFERENZAS - 2

UNIDADE DIDÁCTICA 4

ACTIVIDADE 6

PUZLES

UNIDADE DIDÁCTICA 4

ACTIVIDADE 6

PUZLES

UNIDADE DIDÁCTICA 4

ACTIVIDADE 6

PUZLES
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