
 

Xogando co nome 
 

 

Ofrecerlles as letras maiúsculas soltas (escritas e
recortadas en papel) que leva cada nome e que @ nen@
as teña que ordenar para compoñer ditos nomes.
Darlles o nome escrito e logo que teña que identificar
entre varias, as letras que leva e colocalas debaixo da que
corresponda

 
 
As posibilidades segundo o nivel son infinitas:

 

Proposta número 1
 

A primeira proposta  que
temos para xogar co nome é
a seguinte:
Pimeiro que recoñezan e
escriban o seu nome e a
continuación, dependendo
do nivel no que se atope, o
d@s compañerir@s de aula
e conte o número de letras.
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Proposta número 2
 

A segunda proposta consiste en que
agrupen aqueles nomes que teñen
o mesmo
número de letras. Tamén aquí,
introducindo os números, pode
escribilos ata o 10, con ou sen axuda
dun adulto ou maior, e ter que
identificar o cardinal que indica o
número de letras que teñen os
nomes.
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Proposta número 3
 

 

A terceira proposta consiste no seguinte: coas letras do seu
nome poden inventar outras palabras. É importante insistir na
pronunciación, para que perciban o son das letras e así 
 identificar se levan ou non.
Por exemplo:

Se queren que escriban esas palabras, respetando a etapa na
que se atope cada nen@, a nivel escrito, e vos facedes a
transcrición, escribindo debaixo a palabra completa.
 (ex: "o e le" – pode ser que queira escribir "elefante")

M - MAMÁ
 

A - AMARELO
 

T - TELEVISIÓN
 

E - ELEFANTEO - OLLO
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Proposta número 4
 

 

A cuarta proposta

consiste en comparar o

seu nome co d@s

compañeir@s ,

identificando as letras

que son  iguais e

diferentes .  
Tamén podedes elexir
unha letra e observar que
nomes a levan e cales non
e agrupalos. 
Por exemplo:
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Proposta número 5
 

A quinta proposta é a seguinte:  escribir  os nomes

dos familiares e amig@s  e  logo, por exemplo,,

identificar e agrupar cales comezan e rematan

igual .  Exemplo dunha idea similar:
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