
Falamos do conto e de como podería pedir gato pelado o anaco de biscoito

Que personaxe te gusta máis e por que?

Debuxamos o noso biscoito ideal, facémolo con plastilina, con elementos

que haxa pola casa, o que se vos ocurra!

Facemos un biscoito como o de cocorico! aquí tedes a receita

Escoitamos a canción do noso amigo Cocorico (youtube)

Como naceu Cocorico? Ordeamos a secuencia!

Imos exercitar a nosa memoria con este memory do conto

Tarxetas 3 partes (ver explicación abaixo)

Unha vez que xa leíchedes o conto, podemos facer algunhas actividades cos máis

pequenos e pequenas.

 

Cocorico
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Se non tedes o conto físico, 
 podedes velo en Youtube Marisa Núñez & Helga Bansch

(2014). OQO editora



Unha tarxeta de imaxe

Unha tarxeta de texto

Unha tarxeta de imaxe con texto ( autocorreción ou autoavaliación)

que personaxe é este

cómo se chama? 

estou vendo a Cocorico,  e tí? cal é? estou vendo a..., 

colle a tarxeta de... 

As tarxetas tres partes constan de:

Comezamos utilizando as tarxetas de imaxes para traballar vocabulario, facendo preguntas do

tipo: 

podemos utilizalas tamén para xogar traballando conceptos espaciais. Coloca a tarxeta de cocorico

ao lado de mamá galiña, debaixo de gato pelado, entre ou no medio do biscoito e o gato pelado.

Despois xogamos con todas as tarxetas, colocamos as de texto e imaxe e os nenos e nenas teñen que

ir colocando ao lado de cada unha, a imaxe que corresponde e o texto que corresponde -que son

iguais-. (asociación imaxe- imaxe, texto- texto) 

Coas tarxetas de texto podemos xogar tamén cos sons das letras: vexo un nome que comeza polo

son /m/
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Biscoito de Cocorico

2 vasos de azucre 
3 vasos de fariña 

1 vaso de aceite de xirasol
ou oliva

1 sobre de levadura

1 iogur 

IMOS APROVEITAR O VASIÑO DO IOGUR

4 ovos

Imaxe extraída de:
 http://colorin-

colorado22.blogspot.com/20
12/10/la-levadura.html
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