
COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OUTRAS ÁREASTÍTULO TEMASAUTORA

POR QUE 
LER ESTE LIBRO

RESUMO 
DO ARGUMENTO

TALLER DE ESCRITURA

PARA QUEN 
É ESTE LIBRO

Porque pon de relevo a ne-
cesidade de coidar a Terra 
e prestarlle atención e de-
mostra a importancia da 
unión para resolver pro-
blemas e superar difi cul-
tades.

A Terra perdeu a memo-
ria e esqueceuse de xirar 
e, como consecuencia, na 
metade do planeta sempre 
é día e na outra viven nu-
nha noite eterna. O pro-
blema só se solucionará 
cando todos se poñan de 
acordo para realizar unha 
acción conxunta.

Para lectores que aínda se 
senten intimidados pola 
letra pequena ou o exce-
so de texto, xa que se tra-
ta dunha historia sinxela 
que poderán seguir sen di-
fi cultade.

Coñecer o Sistema Solar 
dun xeito divertido

O traballo en equipoFina CasalderreyCando a Terra 
esqueceu xirar

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁXINAS: 64

Para animalos a escribir 
unha redacción que reco-
lla as súas consideracións, 
estimúlaos con algunhas 
preguntas. En que lado da 
Terra elixirían vivir? Que 
vantaxes e inconvenientes 
terían? 

INDIVIDUAL

Ao fío da lectura e despois do capítulo 3, pídelles aos teus 
alumnos que expoñan cal é o problema que se refl icte no li-
bro e cal cren que é a solución que proporá Luceiro. Que se 
lles ocorre a eles?

PARELLAS

Pídelles que elaboren unha listaxe na que aparezan os países 
que consideran pobres e os que consideran ricos e que os si-
túen nun mapa do mundo. Refl exionade sobre as diferenzas 
que implica nacer nunha parte ou noutra do mundo e as po-
sibles solucións deste feito. 

GRUPO

Na busca de solucións. Comentade as seguintes cuestións:
•  Quen se reúnen para buscar unha solución? Con que pro-

blemas baten? Que opinan os alumnos destes problemas?
•  Quen dá fi nalmente a solución? Que trato recibe?
•  Que solución propón? Podería realizalo alguén só?
Insiste na idea de que os problemas mundiais sempre parece 

que nos superan, pero hai maneiras de contribuír a resolve-
los. Propón que reúnan información sobre o cambio climá-
tico para debater arredor dos problemas que está a xerar en 
diferentes partes do mundo e as posibles solucións se, como 
propón esta historia, todos camiñamos na mesma dirección.

CIENCIAS DA NATUREZA

Propón que os alumnos recompilen, por grupos, información 
dos movementos de rotación e traslación da Terra.

•  Un grupo realizará unha dramatización dos movementos.
•  Outro buscará vídeos ou imaxes en internet para representalos.
•  Outro realizará un mural con información e debuxos.

Ciencias da Natureza Aprender a aprender.
Ciencia e tecnoloxía


