MATERIAIS DIDÁCTICOS
BLOQUE DE INFANTIL
3 A 6 ANOS

EXEMPLAR PARA O/A DOCENTE
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“Todos os seres humanos nacen
libres e iguais en dignidade e
dereitos e, dotados como están
de razón e conciencia, deben
comportarse fraternalmente
os uns cos outros.”
Artigo 1. Declaración Universal dos Dereitos Humanos
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1

a

SESIÓN

LENDO
O CONTO DE SAID
DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

O conto trata sobre un neno chamado
Said e como a súa vida cambia por causa da
guerra, converténdose en refuxiado.

• Conseguir que os máis pequenos empaticen coa figura dunha persoa refuxiada.

Na primeira sesión proponse ler o conto e representalo mediante acenos. Exemplos desta representación poderían ser:
“Said esperta”, “Said lava os dentes”, etc.

• Axudar a explicar situacións complicadas
(exemplo: a guerra, o medo).

Intenta, desta maneira, que o alumnado
poida percibir as semellanzas da vida do protagonista coas súas propias.

OUTRAS IDEAS
Ás veces os sons poden axudarnos a manifestar e facer comprender unha emoción, propoñemos que
a primeira parte do conto poida ser
acompañada por unha melodía suave e alegre e que na segunda parte
usemos unha música grave, forte..o
obxectivo é transmitir a través da
música sensacións que acompañen
o texto.

MATERIAIS:
O conto de Said
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2

a

SESIÓN

SAID
COMA MIN

DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

O/a formador/a recordará o conto de
Said, centrándose na primeira parte da historia. Esta primeira parte está enfocada na
vida do protagonista antes da guerra, polo
que as actividades diarias de Said son moi
similares ás do alumnado. Para facilitar esta
reflexión, o/a formador/a servirase das seguintes preguntas: Como se sente Said?
Que fai Said que tamén facemos nós?
Que lle diriades a Said?

• Ser consciente das actividades cotiás que
temos en común con Said.
• Empatizar co personaxe.

O taller cérrase cunha actividade de
debuxo: deben debuxar o protagonista da
historia tal e como o imaxinan.
MATERIAIS
Anexo 1 Ficha con recadro para debuxar
a Said.
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3

a

SESIÓN

E DE SÚPETO
TODO CAMBIA
DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

A persoa facilitadora recordará a aprendizaxe das sesións anteriores, para despois
centrarse na segunda parte da historia de
Said. O/a formador/a servirase das seguintes
preguntas para axudar á reflexión do alumnado: Como se sente Said? Por que cremos
que se sente así? Que lle diriades a Said?

• Axudar a comprender ao alumnado que
as persoas refuxiadas son coma nós.
• Facilitar ao alumnado a conectar coas
persoas refuxiadas desde a empatía.

O taller terminará coa tarefa de colorar
o protagonista da historia.

MATERIAIS
Anexo 2 ficha con Said para colorar.

5

4

6

a
SESIÓN

CAMBIEMOS
A HISTORIA

DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

O grupo de alumnos e alumnas inventará, conxuntamente, un final alternativo
ao conto de Said, poderán imaxinar o
final que máis lles guste e posteriormente.
Este final será representado polas nenas
e nenos utilizando as distintas emocións.

• Traballar co alumnado a situación das
persoas refuxiadas desde as emocións.
• Facer ver ao alumnado que entre todos
e todas podemos cambiar as cousas para
que sexan mellores.

“Todo ser humano ten
dereito, en todas as partes,
ao recoñecemento da súa
personalidade xurídica.”
Artigo 6. Declaración Universal dos Dereitos Humanos
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