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OBXECTIVO XERAL: Mellorar ou desenvolver a

conciencia léxica

Entendemos por conciencia léxica a capacidade para

manipular palabras que compoñen unha oración.

Neste caso comprender que hai palabras, chamadas

compostas, que se forman da unión de dúas ou máis

palabras simples. Trátase de facer aos nenos/as

conscientes de que a suma de dúas palabras

diferentes, con significados distintos, xera unha nova

palabra cun significado novo. De aquí sacaremos un

obxectivo máis concreto:

OBXECTIVO ESPECÍFICO :

- Quitarlle unha palabra a outra composta e ver a

resultante que queda.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE:

Na ficha aparecen dous cadros coas imaxes que

representan dúas palabras, unha delas será a

palabra composta e a outra unha palabra simple,

da resta destas palabras quedará outra que será

a que o neno/a deberá atopar elixindo entre as

distintas opcións xa impresas e recortadas.

VARIANTES:

- Formar unha frase coa palabra composta

- Pragmática: que é, para que serve

LISTAXE DE PALABRAS COMPOSTAS:

1. Telexornal – xornal = tele

2. Quebracabezas – cabezas = quebra

3. Altofalante – falante = alto

4. Rañaceos – ceos = raña

5. Pasamontañas – montañas = pasa

6. Contagotas – gotas = conta

7. Baloncesto – cesto = balón

8. Motoserra – serra = moto

9. Balonmán – man = balón

10. Lavacristais – cristais = lava

11. Lavalouza – louza = lava
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