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                                                                                                                            Colorea os debuxos da seguinte forma:Colorea os debuxos da seguinte forma:Colorea os debuxos da seguinte forma:Colorea os debuxos da seguinte forma:    
....---- As aves con cor negra, laranxa e b As aves con cor negra, laranxa e b As aves con cor negra, laranxa e b As aves con cor negra, laranxa e brrrrancancancancaaaa....    
....---- Os peixes con cor azul e gris. Os peixes con cor azul e gris. Os peixes con cor azul e gris. Os peixes con cor azul e gris.    
....---- O resto co O resto co O resto co O resto coaaaas cores que queiramos.s cores que queiramos.s cores que queiramos.s cores que queiramos.    
    

    
    

    
    

Agora, Agora, Agora, Agora, imosimosimosimos pensar como é ota, e faremos unha gaivota con p pensar como é ota, e faremos unha gaivota con p pensar como é ota, e faremos unha gaivota con p pensar como é ota, e faremos unha gaivota con plastilina,lastilina,lastilina,lastilina,    
necesitaremos:necesitaremos:necesitaremos:necesitaremos:    
....---- Plastilina branca. Plastilina branca. Plastilina branca. Plastilina branca.    
....---- Plastilina negra. Plastilina negra. Plastilina negra. Plastilina negra.    
....---- Plastilina laranxa. Plastilina laranxa. Plastilina laranxa. Plastilina laranxa.    
(O profesor irá d(O profesor irá d(O profesor irá d(O profesor irá diiiicindo o que deben facer os rapaces. Primeiro realizarán o corpocindo o que deben facer os rapaces. Primeiro realizarán o corpocindo o que deben facer os rapaces. Primeiro realizarán o corpocindo o que deben facer os rapaces. Primeiro realizarán o corpo    
central, con plastilina de cor bcentral, con plastilina de cor bcentral, con plastilina de cor bcentral, con plastilina de cor brancrancrancrancaaaa. Logo realizarán dúas alas da mesma cor e. Logo realizarán dúas alas da mesma cor e. Logo realizarán dúas alas da mesma cor e. Logo realizarán dúas alas da mesma cor e    
pepepepegaranas ó corpo central. Cgaranas ó corpo central. Cgaranas ó corpo central. Cgaranas ó corpo central. Cooooa plastilina laranxa farán o bico e ca plastilina laranxa farán o bico e ca plastilina laranxa farán o bico e ca plastilina laranxa farán o bico e cooooa negra farán a negra farán a negra farán a negra farán 
os ollos eos ollos eos ollos eos ollos e    algún outro detalle, algún outro detalle, algún outro detalle, algún outro detalle, áááá súa elección) súa elección) súa elección) súa elección)    
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Debuxa e pinta cinco tipos de aves, indicando os nomes de cada Debuxa e pinta cinco tipos de aves, indicando os nomes de cada Debuxa e pinta cinco tipos de aves, indicando os nomes de cada Debuxa e pinta cinco tipos de aves, indicando os nomes de cada 
unha en galego,unha en galego,unha en galego,unha en galego,    castelán e ingléscastelán e ingléscastelán e ingléscastelán e inglés. (Podes axudarte de diccionario. (Podes axudarte de diccionario. (Podes axudarte de diccionario. (Podes axudarte de diccionarios e internet).s e internet).s e internet).s e internet).    

Por exemplo:Por exemplo:Por exemplo:Por exemplo:    
Castellano: Castellano: Castellano: Castellano: cuervo.cuervo.cuervo.cuervo.                                
Galego:Galego:Galego:Galego:    corvo.corvo.corvo.corvo.    
Inglés:Inglés:Inglés:Inglés:    crow.crow.crow.crow.        

                                                                                                                                                                                                                                 

Agora Agora Agora Agora iiiimos  facer unha gaivota que voa.mos  facer unha gaivota que voa.mos  facer unha gaivota que voa.mos  facer unha gaivota que voa.    Necesitaremos:Necesitaremos:Necesitaremos:Necesitaremos:    
....---- 1 pedazo de papel. 1 pedazo de papel. 1 pedazo de papel. 1 pedazo de papel.    
....---- Marcador. Marcador. Marcador. Marcador.    
....---- Pegamento. Pegamento. Pegamento. Pegamento.    
....---- Tesoir Tesoir Tesoir Tesoiras.as.as.as.    
Primeiro mostraremos este videoPrimeiro mostraremos este videoPrimeiro mostraremos este videoPrimeiro mostraremos este video    
http://www.manualidadesconninos.com/?z=manualidadeshttp://www.manualidadesconninos.com/?z=manualidadeshttp://www.manualidadesconninos.com/?z=manualidadeshttp://www.manualidadesconninos.com/?z=manualidades----dededede----papelpapelpapelpapel----gaviotagaviotagaviotagaviota----
quequequeque----vuela.vuela.vuela.vuela.    
Tras ver o video diremoslle o que teñen queTras ver o video diremoslle o que teñen queTras ver o video diremoslle o que teñen queTras ver o video diremoslle o que teñen que facer: facer: facer: facer:    
1º1º1º1º....---- coller medio folio, doblalo á coller medio folio, doblalo á coller medio folio, doblalo á coller medio folio, doblalo á metade e debuxar media gaivota. metade e debuxar media gaivota. metade e debuxar media gaivota. metade e debuxar media gaivota.    
2º.2º.2º.2º.---- r r r recortar a media gaivota de forma que quede unha gaivota ecortar a media gaivota de forma que quede unha gaivota ecortar a media gaivota de forma que quede unha gaivota ecortar a media gaivota de forma que quede unha gaivota simétricasimétricasimétricasimétrica....    
3º.3º.3º.3º.---- debuxar na parte que está en Branco a outra metade da gaivota. debuxar na parte que está en Branco a outra metade da gaivota. debuxar na parte que está en Branco a outra metade da gaivota. debuxar na parte que está en Branco a outra metade da gaivota.    
4º.4º.4º.4º.---- p p p pintar a gaivota.intar a gaivota.intar a gaivota.intar a gaivota.    
5º.5º.5º.5º.---- p p p pegar unha megar unha megar unha megar unha metade da cabeza ca outra.etade da cabeza ca outra.etade da cabeza ca outra.etade da cabeza ca outra.    
6º.6º.6º.6º.---- d d d dobrar as ás cara fóra.obrar as ás cara fóra.obrar as ás cara fóra.obrar as ás cara fóra.    
7º.7º.7º.7º.---- d d d divertirse con ela.ivertirse con ela.ivertirse con ela.ivertirse con ela.    
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Fai unha curta descripción dunha gaivota, facendo fincapé nas Fai unha curta descripción dunha gaivota, facendo fincapé nas Fai unha curta descripción dunha gaivota, facendo fincapé nas Fai unha curta descripción dunha gaivota, facendo fincapé nas 
cores, no plumaxe e nocores, no plumaxe e nocores, no plumaxe e nocores, no plumaxe e no    tipo de animal que é. Debuxa e pinta a tipo de animal que é. Debuxa e pinta a tipo de animal que é. Debuxa e pinta a tipo de animal que é. Debuxa e pinta a 
gaivota que acabas de describir.gaivota que acabas de describir.gaivota que acabas de describir.gaivota que acabas de describir.    
    
    
                
Agora realAgora realAgora realAgora realizaremos unha gaivota de fieltro.izaremos unha gaivota de fieltro.izaremos unha gaivota de fieltro.izaremos unha gaivota de fieltro. Necesitaremos: Necesitaremos: Necesitaremos: Necesitaremos:    
....---- Fieltro branco. Fieltro branco. Fieltro branco. Fieltro branco.    
....---- Fieltro negro. Fieltro negro. Fieltro negro. Fieltro negro.    
....---- Fieltro laranxa. Fieltro laranxa. Fieltro laranxa. Fieltro laranxa.    
....---- Algodón. Algodón. Algodón. Algodón.    
....---- Fío branco. Fío branco. Fío branco. Fío branco.    
....---- Fío negro. Fío negro. Fío negro. Fío negro.    
....---- Fío laranxa. Fío laranxa. Fío laranxa. Fío laranxa.    
....---- Unha agu Unha agu Unha agu Unha agulllllllla.a.a.a.    
....---- Un imperdible. Un imperdible. Un imperdible. Un imperdible.    
Procedemento:Procedemento:Procedemento:Procedemento:    
1º.1º.1º.1º.---- Debuxaremos unha gaivota sobre o fieltro Debuxaremos unha gaivota sobre o fieltro Debuxaremos unha gaivota sobre o fieltro Debuxaremos unha gaivota sobre o fieltro branco. branco. branco. branco.    
2º.2º.2º.2º.---- Recortaremos o fieltro. Recortaremos o fieltro. Recortaremos o fieltro. Recortaremos o fieltro.    
3º.3º.3º.3º.---- Facemos o mesmo outra vez, de forma que teremos dúas gaivotas iguais. Facemos o mesmo outra vez, de forma que teremos dúas gaivotas iguais. Facemos o mesmo outra vez, de forma que teremos dúas gaivotas iguais. Facemos o mesmo outra vez, de forma que teremos dúas gaivotas iguais.    
4º.4º.4º.4º.---- Comezamos a coser polo borde con fío branco e deixamos un cachiño pequeño sen Comezamos a coser polo borde con fío branco e deixamos un cachiño pequeño sen Comezamos a coser polo borde con fío branco e deixamos un cachiño pequeño sen Comezamos a coser polo borde con fío branco e deixamos un cachiño pequeño sen    
      coser.      coser.      coser.      coser.    
5º.5º.5º.5º.---- Po Po Po Polo anaco que queda sen coser melo anaco que queda sen coser melo anaco que queda sen coser melo anaco que queda sen coser metemos algtemos algtemos algtemos algodón para enchelo.odón para enchelo.odón para enchelo.odón para enchelo.    
6º.6º.6º.6º.---- Rematamos de coser, e xa temos o corpo principal. Rematamos de coser, e xa temos o corpo principal. Rematamos de coser, e xa temos o corpo principal. Rematamos de coser, e xa temos o corpo principal.    
7º.7º.7º.7º.---- Cortamos dous círculos pequenos de cor negra e cosemosllos na cara, formando os Cortamos dous círculos pequenos de cor negra e cosemosllos na cara, formando os Cortamos dous círculos pequenos de cor negra e cosemosllos na cara, formando os Cortamos dous círculos pequenos de cor negra e cosemosllos na cara, formando os    
      dous ollos.      dous ollos.      dous ollos.      dous ollos.    
8º.8º.8º.8º.---- Recortaremos un bico de cor laranxa que coseremos onde corresponde co fío  Recortaremos un bico de cor laranxa que coseremos onde corresponde co fío  Recortaremos un bico de cor laranxa que coseremos onde corresponde co fío  Recortaremos un bico de cor laranxa que coseremos onde corresponde co fío dadadada    
      mesma cor.      mesma cor.      mesma cor.      mesma cor.    
9º9º9º9º---- Poñemos o imperdible por detrás, e ala, temos un broche de gaivota. Poñemos o imperdible por detrás, e ala, temos un broche de gaivota. Poñemos o imperdible por detrás, e ala, temos un broche de gaivota. Poñemos o imperdible por detrás, e ala, temos un broche de gaivota.    
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COMPLETA COMPLETA COMPLETA COMPLETA OOOO CRUCIGRAMA, AxUDÁNDOTE DOS DIBUxOS  CRUCIGRAMA, AxUDÁNDOTE DOS DIBUxOS  CRUCIGRAMA, AxUDÁNDOTE DOS DIBUxOS  CRUCIGRAMA, AxUDÁNDOTE DOS DIBUxOS                                                                             
E E E E AS LETRAS xA COLOCADAS.AS LETRAS xA COLOCADAS.AS LETRAS xA COLOCADAS.AS LETRAS xA COLOCADAS.    
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                                   Completa o seguinte crucigramaCompleta o seguinte crucigramaCompleta o seguinte crucigramaCompleta o seguinte crucigrama    
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Agrupa os animais según sexan aves ou non, e dí cantos hai en Agrupa os animais según sexan aves ou non, e dí cantos hai en Agrupa os animais según sexan aves ou non, e dí cantos hai en Agrupa os animais según sexan aves ou non, e dí cantos hai en 
cada grupo. cada grupo. cada grupo. cada grupo.     

                                                                                                            

                                                                                                        

                 
 
                      Aves                               Resto de animais 
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                   Colorea seguindo as indicaciónsColorea seguindo as indicaciónsColorea seguindo as indicaciónsColorea seguindo as indicacións:  

                                                        1111----amareloamareloamareloamarelo                                                4444----marrónmarrónmarrónmarrón                                            7777----rosa rosa rosa rosa     
                                                        2222----azulazulazulazul                                                                    5555----violetavioletavioletavioleta                                                    8888----    vermello vermello vermello vermello     
                                                        3333----laranxalaranxalaranxalaranxa                                             6-verde 
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    Seguindo os números descubre o debuxo oculto e coloreaoSeguindo os números descubre o debuxo oculto e coloreaoSeguindo os números descubre o debuxo oculto e coloreaoSeguindo os números descubre o debuxo oculto e coloreao    
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Coloca o símbolo que corresponda ( fíxate ben nos conxuntos de Coloca o símbolo que corresponda ( fíxate ben nos conxuntos de Coloca o símbolo que corresponda ( fíxate ben nos conxuntos de Coloca o símbolo que corresponda ( fíxate ben nos conxuntos de 
animais) animais) animais) animais) <<<<, , , , >>>> ou  ou  ou  ou ====            
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                                 Resolve o problema Resolve o problema Resolve o problema Resolve o problema     

UnhUnhUnhUnha boa mañá Ota decidiu fuxir da casa de Ismael para volver a boa mañá Ota decidiu fuxir da casa de Ismael para volver a boa mañá Ota decidiu fuxir da casa de Ismael para volver a boa mañá Ota decidiu fuxir da casa de Ismael para volver 
xunto a súa familia, tivo que voar 10 km ferida ata que chegou xunto a súa familia, tivo que voar 10 km ferida ata que chegou xunto a súa familia, tivo que voar 10 km ferida ata que chegou xunto a súa familia, tivo que voar 10 km ferida ata que chegou óóóó    
parque.parque.parque.parque.    Cando as súas ás xa estaban ben Ota e máis a súa amiga Cando as súas ás xa estaban ben Ota e máis a súa amiga Cando as súas ás xa estaban ben Ota e máis a súa amiga Cando as súas ás xa estaban ben Ota e máis a súa amiga 
voaron 25 km xuntas ata os cantís.¿Cantos km voaron Ota e Pau?voaron 25 km xuntas ata os cantís.¿Cantos km voaron Ota e Pau?voaron 25 km xuntas ata os cantís.¿Cantos km voaron Ota e Pau?voaron 25 km xuntas ata os cantís.¿Cantos km voaron Ota e Pau? 
 

                                                          
 
 

                           DATOS:                                                                           DATOS:                                                                           DATOS:                                                                           DATOS:                                                SOLUCIÓN: SOLUCIÓN: SOLUCIÓN: SOLUCIÓN:     
                                                                            
                                                ----Ota voa ____km Ota voa ____km Ota voa ____km Ota voa ____km     
                                                ----_____ e______voan___km xuntas _____ e______voan___km xuntas _____ e______voan___km xuntas _____ e______voan___km xuntas     

                        ----¿_______¿_______¿_______¿_____________________?______________?______________?______________?    
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 Escolle o camiño que Ota ten que seguir para atoparse con PauEscolle o camiño que Ota ten que seguir para atoparse con PauEscolle o camiño que Ota ten que seguir para atoparse con PauEscolle o camiño que Ota ten que seguir para atoparse con Pau    
    

                                                                
 

 Calcula mentalmente e sinala a resposta correcta,¿Cantos km percorreCalcula mentalmente e sinala a resposta correcta,¿Cantos km percorreCalcula mentalmente e sinala a resposta correcta,¿Cantos km percorreCalcula mentalmente e sinala a resposta correcta,¿Cantos km percorre    
 Ota antes de atoparse con Pau?  Ota antes de atoparse con Pau?  Ota antes de atoparse con Pau?  Ota antes de atoparse con Pau?     
    

                   ●2+2=2+2=2+2=2+2=                                                                                                                                                                                        ●5+1=5+1=5+1=5+1=        
                   ●3+3=3+3=3+3=3+3=                                                                                                                                                                                        ●4+5=4+5=4+5=4+5=        
                   ●12+5=12+5=12+5=12+5=                                                                                                                                                                                ●8+8=8+8=8+8=8+8=        

              ●14+2=14+2=14+2=14+2=                                                                                                                                                                            ●0+2=0+2=0+2=0+2=    


