
                                  FICHAS DIDÁCTICAS 

Xogar é a mellor forma de aprender, sobre todo na primeira infancia. Por iso nesta web propoñemos 
un achegamento inicial á Historia a través de diversos xogos destinados, fundamentalmente, a 
escolares de infantil e primaria. 

Non se trata tanto de achegarlles coñecementos senón de que adquiran unhas capacidades 
históricas e sociais básicas a través de situacións facilmente recoñecibles para eles. Isto 
permitiralles entender mellor a súa contorna e a vida en sociedade ao tempo que lles servirá de 
cimento a coñecementos posteriores. 

Pero, ante todo, trátase de que as cativas e cativos se divirtan  xogando cos seus personaxes 
favoritos neste pequeno percorrido pola historia.
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Para entender o que supón o paso do tempo e os conceptos ‘antigo’ e ‘moderno’, imos comezar cunha 
sinxela actividade onde os máis cativos poderán poñer en práctica os seus coñecementos sobre a 
evolución. Trátase de ver os cambios producidos na nosa sociedade co paso do tempo, o que tamén nos 
permitirá introducir a temática dos avances científicos e tecnolóxicos.

- O cultivo da terra avanzou moito desde as primeiras sociedades agrícolas até hoxe. 

Rodea cun círculo o aparello máis antigo usado para labrar a terra. 

                                         

- A electricidade é un fenómeno natural, pero houbo que esperar ata o século XVII para 
que Benjamin Franklin descubrise como funcionaba. Que fariamos hoxe en día sen 
electricidade? 

Colorea o debuxo que representa o modo de iluminación máis moderno.

                       

-  A Idade Contemporánea é a época da revolución industrial e das comunicacións, con 
novos transportes, que permiten ir máis rápido e máis lonxe. 

Pon un X sobre o debuxo que representa o medio de transporte máis moderno.
 
   coche de cabalos   avión

- Para referirnos a un determinado momento no tempo precisamos unha referencia e o 
noso calendario tomou como referencia o nacemento de Xesús. Por iso cando falamos 
de cousas que pasaron antes de que nacera, dicimos “antes de Cristo” (a. C.) e se nos 
referimos a épocas posteriores falamos de “despois de Cristo” (d. C.). 

Reescribe só a data máis antiga.

 300 a. C.      1200 a. C.      1200 d. C.  
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