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Entreculturas é unha organización non gobernamental, promovida pola Compañía de Xesús, que defende o acceso á edu-
cación dos máis desfavorecidos, como medio de cambio social, xustiza e diálogo entre culturas.

Desde hai anos apostamos pola promoción social dos excluídos do mundo. En Entreculturas temos o convencemento da
necesidade de educar tamén aquí nos nosos países do Norte para a comprensión dun mundo interdependente.

A Guía Didáctica “As aventuras de Kalz e Tin” forma parte de ¿Igual–Dá? campaña educativa pola inclusión e a equi-
dade, orientada a comprender a orixe das desvantaxes que impiden a igualdade de oportunidades, especialmente no
ámbito da educación, así como a necesidade de compensalas para transformar as realidades de exclusión.

Nos niveis de Infantil e Primaria promove o desenvolvemento de valores que contribúan a crear unha sociedade máis
xusta e solidaria.

Porque non nos dá igual.
¡Queremos un mundo máis xusto para todos e todas!

Se desexas máis información sobre a Campaña ¿Igual–Dá? ¡Escríbenos!
Entreculturas-Fe y Alegría. Departamento de Educación para o Desenvolvemento.
Pablo Aranda 3, Madrid 28006
e-mail: entreculturas@educared.net   entreculturas@entreculturas.org
Páxina web: www.entreculturas.org

introdución
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Esta Guía didáctica é un material complementario ao vídeo
de marionetas “As aventuras de Kalz e Tin”. É unha pro-
posta de traballo para 2º ciclo de Educación Infantil e 1º ciclo
de Educación Primaria, que pode ser utilizada facilmente na
aula e noutros contextos educativos: familia, espazos de
lecer e tempo libre, etc. Contén 18 propostas de actividades
que xiran ao redor dos valores necesarios para a construción
dun mundo máis xusto: cooperación, responsabilidade, sin-
ceridade, participación, solidariedade e paz.

Kalz e Tin son dous calcetíns que xunto cos seus amigos e
amigas (Poli, Media, Algo e Don) protagonizan seis histo-
rias nas que resolven diferentes situacións ambientadas en
escenarios próximos aos nenos e nenas, as cales motivarán
o diálogo e a participación do alumnado en actividades
orientadas ao desenvolvemento de valores solidarios.

contidos 
e obxectivos

Kalz e Tin: 3
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Kalz e Tin: 4

obxectivos

Cooperación: Colaborar con outros nenos, nenas e adultos 

na realización de actividades da vida cotiá.

Responsabilidade: Participar nas actividades achegando 

ideas e asumindo tarefas concretas e compartidas.

Sinceridade: Valorar o traballo ben feito, recoñecer os 

erros e aceptar as correccións para mellorar as súas accións.

Participación: Recoñecerse como parte integrante dun grupo.

Valorar o traballo en grupo e as achegas dos demais.

Solidariedade: Desenvolver actitudes e hábitos de axuda con nenos, nenas e persoas adultas.

Paz: Desenvolver hábitos de convivencia e amizade.

Favorecer a resolución positiva de conflitos.

Igualdade de oportunidades: Respectar as diferenzas. Rexeitar comportamentos 

que xeran desigualdade no contorno próximo, en especial por razóns de xénero.
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Kalz e Tin: 5

Valores 

Cooperación

Responsabilidade

Sinceridade

in
fa

n
ti

l

Título

Axudamos a Poli

Tin é responsable

O mellor é dicir a verdade

Obxectivos

Colaborar con outros nenos, nenas e adultos 
na realización de actividades da vida cotiá.

Participar nas actividades achegando ideas e 
asumindo tarefas concretas e compartidas.

Valorar o traballo ben feito, recoñecer os erros 
e aceptar as correccións para mellorar as súas
accións.

Actividades

1.Identificar as personaxes entre outros obxectos.
2. Colorear a personaxe favorita.
3. Mural de calcetíns.

4. Recoñecer as pezas de construción.
5. Identificar as responsabilidades.
6. Debuxar as nosas responsabilidades.

7. Ordenar a secuencia.
8. Identificar as pezas do quebracabezas.
9. Xogo: as cadeiras da sinceridade.

contidos
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Valores

Participación

Solidariedade

Paz1
º 

ci
cl

o
 p

ri
m

ar
ia

Título

Buscando a Don

¿Onde está o balón?

¿Queredes xogar comigo?

Obxectivos

Recoñecerse como parte integrante dun grupo.

Valorar o traballo en grupo e as contribucións
dos demais.

Desenvolver actitudes e hábitos de axuda con
nenos, nenas e persoas adultas.

Desenvolver hábitos de convivencia e amizade.

Favorecer a resolución positiva de conflitos.

Actividades

10. Identificar a Don entre outros obxectos.
11. Construír unha marioneta.
12. Xogo: Buscar a Don.

13. Debuxar “O que necesitamos para vivir”.
14. Identificar as imaxes.
15. Xogo: ”Pasamos o balón”.

16. Ordenar a secuencia.
17. Situar os cadradiños nunha lámina da historia.
18. Avaliar ¿Que aprendemos?

contidos
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Kalz e Tin: 7

Kalz é un calcetín laranxa de la. É un tanto friorento, por
iso usa sempre un gorro e unha bufanda. Desde o ano
pasado vai á mesma clase que Tin e Poli e séntese feliz de
compartir as súas aventuras con tan bos amigos.

Ti é un calcetín nena de poliéster, ten raias horizontais de
rechamantes cores. Ten o pelo de la laranxa. É alegre e gústalle
aprender cousas novas xunto aos demais calcetíns.

Poli é un calcetín de rombos azuis e amarelos. Ten o 
pelo de la azul. É simpático e creativo, gústalle moito 
xogar e pasar o tempo coas súas amigas e amigos.

Media é unha media de algodón multicolor. Ten o pelo 
de la azul claro. É enxeñosa e responsable, gústalle propor
xogos novos e encántalle xogar ao balón.

Algo e Don son dous calcetíns deportivos e irmáns xemelgos. Teñen o pelo de la
amarela. Son os máis pequenos do grupo. Aínda que teñen gustos diferentes com-
parten moitas aventuras.
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2o ciclo 
de Educación Infantil
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Kalz e Tin: 9

Actividades para o 2º ciclo de Educación Infantil

As actividades están dirixidas a nenos e nenas entre os 3 e 6 anos, para cada capítulo propóñense tres actividades diferentes; cos máis pequenos póde-
se optar por unha das tres e no caso dos maiores pódese realizar a secuencia completa. As adaptacións realizaranse en función das características de cada
grupo.

Para a proposta de actividades tomouse en conta que un dos obxectivos máis importantes desta etapa, é conseguir que cada neno e nena acepte e valo-
re dunha forma axustada a propia identidade, as propias capacidades e limitacións e actúe axustándose a elas. É moi importante tamén, que acepte as
características e diferenzas das outras persoas. Por isto, o enfoque que propomos está baseado nos principios de diversidade, inclusión e igualdade de
oportunidades.

No menú de inicio do DVD “as aventuras de Kalz e Tin” atópanse as tres historias correspondentes a cada nivel, no caso de Infantil
son:

Cooperación: Axudamos a Poli

Responsabilidade: Tin é responsable

Sinceridade: O mellor é dicir a verdade

Unha vez realizado o visionado dun capítulo, proponse a realización das actividades, suxerimos crear un espazo temporal específico para traballar o mate-
rial, de maneira que as aventuras que viven Kalz e Tin cos seus amigos e amigas pasen a ser parte da experiencia dos nenos e nenas na aula. O profesora-
do pode usar o material como un recurso próximo aos nenos e nenas, e dialogar co grupo sobre as diversas formas de resolver os problemas, axudar aos
demais ou participar nos distintos grupos de pertenza.
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Axudamos a

Poli
É un día de moito aire, no parque Poli xoga a voar deixándose levar pola forza do vento.
Despois dun curto voo, cae uns metros máis alá. Tin e Kalz achéganse. Poli dilles que o seu xogo
é moi divertido e que deberían probalo. Tin móstrase animada a xogar, pero Kalz pensa que é
moi perigoso e prefire mirar.

Tin e Poli afástanse, esperan un refacho bo de vento para poder voar polos aires, no entanto, o
refacho é demasiado forte e Tin aterra varios metros máis alá. Entrementres, Poli quedou engan-
chado na póla dunha árbore e berra pedindo axuda. Tin e Kalz escoitan a Poli e deciden chamar
ao resto das súas amigas e amigos que se encontran xogando no parque.Talvez entre todos poi-
dan rescatar a Poli.

Os calcetíns saltan intentando alcanzar a póla onde se encontra Poli, pero está moi alta e non o
conseguen, así que intentan buscar unha solución xuntos. Mentres falan, Poli pídelles que se
apresuren, viu un paxaro que o mira con atención. Kalz propón facer unha torre; rapidamente,
Media sitúase na base; sobre ela, soben Algo, Tin, Don e, no alto de todo, Kalz. Desde alí desen-
gancha con coidado a Poli, que, unha vez a salvo, dálles as grazas por axudalo.Todos os calcetíns
se alegran de salvar a Poli.

Kalz e Tin: 10
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Cooperación:
1. Obxectivo.

Recoñecer que a axuda dos demais é importante.

2. Desenvolvemento das actividades.

Previamente ao visionado, é o momento de coñecer as personaxes. Pode-
mos usar a ficha de presentación para describilos (páx. 7). ¿Como é Kalz?,
¿como é Tin?, ¿que outros amigos e amigas participan nas súas aventu-
ras?, ¿como son?, ¿queredes coñecer máis acerca deles?... os nenos e nenas
maiores poden contar as personaxes ademais de describilas.Tamén poden
describirse eles mesmos e identificar a diversidade do grupo.Todos temos
características diferentes pero formamos un só grupo.

Despois de ver o capítulo “Axudamos a Poli”:

Identifican as personaxes que interveñen: ¿Quen participa neste
capítulo?

Realizan a ficha de traballo nº 1. Identifican as personaxes entre
outros obxectos. Recoñecen a Kalz, Tin, Poli, Algo, Don e Media.

Sentados en círculo, reconstruímos a historia: ¿Quen estaba no par-
que?, ¿a que xogaba Poli?, ¿quen se animou a xogar con el?, ¿que
sucedeu cando Tin e Poli xogaron a voar?, ¿onde quedou Poli?,
¿como conseguiu baixar da árbore?, ¿que fixeron os seus amigos e
amigas para axudalo?, ¿lográrono?

Lembran momentos ou situacións nas que deron ou recibiron
axuda doutras persoas: en clase, na casa, no parque infantil, etc.

Representan mediante unha dramatización algunha situación na
que recibiran ou deran axuda a alguén.

Dialogamos sobre como nos sentimos cando damos ou recibimos
axuda. ¿Sentímonos ben?, ¿damos as grazas pola axuda recibida?,
¿dannos as grazas?, ¿lembrades se Poli deu as grazas aos seus ami-
gos e amigas?

Nas mesas, realizan a ficha de traballo nº 2, escollen a que máis
lles guste, coloréana, descríbena e finalmente recórtana.

Por quendas, presentan as personaxes do vídeo. Din o que lles
gusta deles: a súa voz, as súas cores, o seu peiteado, etc.

Finalmente, realizamos un mural cos debuxos coloreados anterior-
mente. Resaltamos a axuda que se prestan no grupo ao compartir
os materiais.

Kalz e Tin: 11
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Kalz e Tin: 12

Ficha 1 Coñecemos a Kalz, Tin e os seus amigos e amigas.
Identifica as personaxes deste capítulo.
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Ficha 2 A miña personaxe favorita.
Selecciona e colorea a personaxe que máis che guste.
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Tin
é responsable

Kalz está construíndo un castelo no cuarto de xogar, Tin intenta convencelo para
que xogue a pillar, pero non o consegue. Kalz está tan entusiasmado co seu proxecto que
só pensa en rematar o castelo. Tin déixao, pero non por moito tempo, porque pronto
regresa cunha pequena saba branca sobre a cabeza e dille a Kalz que é a pantasma do
castelo.

Kalz ri e Tin perségueo ao redor da mesa. Kalz pídelle que teña coidado, non vaia ser que
tiren o castelo. Sen darse de conta Tin golpea o castelo e derrúbao, rapidamente quita a
saba da cabeza e ao ver o que fixo, dille a Kalz que o sente e queda pensativa. Kalz dille
que non se preocupe e pídelle que reconstrúa con el o castelo. Tin acepta encantada e
xuntos volven levantar un novo castelo.

Una vez rematado o novo castelo –máis grande e bonito que o anterior– Tin observa o
resultado, séntese ben. Kalz tamén está moi contento co traballo que fixeron xuntos. De
pronto, detrás do castelo sae unha nova pantasma, esta vez é Kalz coa saba sobre a cabe-
za que persegue a Tin polo cuarto.

Kalz e Tin: 14
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Responsabilidade:
1. Obxectivo.

Recoñecer o esforzo persoal e colectivo no logro dunha actividade.

2. Desenvolvemento das actividades.

Despois de ver o capítulo ““Tin é responsable”:

Identificamos as personaxes que interveñen neste capítulo: Kalz e
Tin.

Sentados en círculo, reconstruímos a historia: ¿Que estaba facendo
Kalz?, ¿que quería facer Tin?, ¿a que xogaba Tin cunha saba na cabe-
za?, ¿que sucedeu co castelo?, ¿que decidiron facer Kalz e Tin xun-
tos?, ¿lográrono?, ¿que fixeron despois?

Comentamos o capítulo: ¿Gustouvos?, ¿credes que Tin foi responsa-
ble? Se Tin e Kalz non traballaran xuntos, ¿o castelo sairía igual?,
¿como se sentiron ao final? 

Lembran situacións nas que participan xunto con outras persoas
para lograr algo (na casa, en clase, no patio de recreo, etc.) e como se
senten.

Nas mesas, realizan a ficha de traballo nº 3. Recoñecen as pezas
que usaron Kalz e Tin para construír o castelo e coloréanas. Identi-
fican que algunhas son grandes e outras pequenas. Pintan da mesma
cor as que son iguais (triángulos, cadrados, rectángulos, etc.).

Ao finalizar, poden ver novamente o capítulo para comprobar o seu
traballo.

Os maiores poden recoñecer as formas e contar as pezas grandes e
pequenas.Tamén poden recortalas e formar algunha figura con elas,
será máis divertido se xuntan as pezas de dúas ou tres compañeiras
e compañeiros. Colocar os traballos terminados nun lugar visible da
aula, os participantes de cada grupo preséntanos aos demais.

Unha variante cos maiores é facer pezas con pequenas caixas que
traian de casa, pódense forrar ou pintar de diferentes cores e logo
armar algo en grupo. Reforzar a idea de que o traballo de cadaquén
é importante.

Identifican as responsabilidades que asumen na aula: coidar os
materiais, regar as plantas, repartir os materiais comúns, etc.
Recoñecer a importancia do seu cumprimento, felicitar os compa-
ñeiros e compañeiras que realizan ben estas tarefas, animar aos que
aínda necesitan mellorar. Os maiores realizan a ficha de traballo
nº 4. Debuxan a clase e as diferentes responsabilidades que asu-
men, poden debuxar algunhas responsabilidades de casa e quen as
realiza. Os máis pequenos poden recortar imaxes de periódicos ou
revistas e pegalas na ficha.

Kalz e Tin: 15
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Ficha 3 As pezas do quebracabezas.
Identifica as pezas que usaron Kalz e Tin.

Kalz e Tin: 16
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Ficha 4 Somos responsables.
Debuxa as túas responsabilidades.
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O mellor é dicir a

verdade

Kalz e Tin están facendo un quebracabezas, por máis que o intentan non
conseguen terminalo, así que deciden ir buscar alguén máis para que lles
bote unha man. Os dous saen do cuarto de xogos deixando o quebracabe-
zas incompleto.

Poli entra no cuarto, quere ensinarlles a Kalz e a Tin un tren de xoguete, vén
andando de costas porque o arrastra coa boca, no se dá de conta de que eles
non están e, sen querer, golpea as pezas do quebracabezas. Poli solta inme-
diatamente o que tiña na boca, xírase e ve as pezas desordenadas, asústase
moitísimo porque pensa que o desfixo todo e inmediatamente ponse a
montar o quebracabezas. Co susto de pensar que van volver e o van pillar,
consegue rematalo en pouco tempo.

Kalz e Tin regresan e ven o quebracabezas completo e a Poli que se fai o dis-
traído. Pregúntanlle se sabe quen fixo o quebracabezas, pero Poli dilles que
o encontrou así. Kalz e Tin insisten, pero el segue sen dicir nada. Finalmente,
Kalz e Tin lamentan non coñecer quen fixo o quebracabezas, saen do cuarto
comentando o listo ou lista que debe ser ese calcetín… Poli queda só fron-
te ao quebracabezas e pensa que é unha parvada non dicir a verdade aos
seus amigos.

Kalz e Tin: 18
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Kalz e Tin: 19

Sinceridade:
1. Obxectivo.

Recoñecer o valor da sinceridade.

2. Desenvolvemento das actividades.

Despois de ver o capítulo “O mellor é dicir a verdade”:

Identifican as personaxes que interveñen: Kalz, Tin e Poli. ¿Que per-
sonaxes participan neste capítulo?

Realizan a ficha de traballo nº 5 para reconstruír a historia: hai que
ordenar as imaxes, segundo aparecen no capítulo. Describir breve-
mente o que sucede en cada imaxe: ¿Que están facendo Kalz e Tin?, ¿é
complicado o quebracabezas?, ¿de que falan Poli, Kalz e Tin?, ¿Poli é
sincero, dilles a verdade?, ¿está contento Poli?, ¿por que?, ¿que pensa
Poli?

Sentados en cadeiras, formando un círculo, dialogamos: ¿Por que
Poli non foi sincero?, ¿que pasaría se dixera a verdade?, ¿como se
sentía Poli?, ¿pensades que fixo ben en non dicir a verdade?, ¿que
fariades no seu lugar?

Xogamos ás “cadeiras da sinceridade”, por quendas, din o que lles
gusta facer (no colexio, na casa, coa familia, os amigos, etc.). Cadaquén
di algo que lle gusta, se hai outros nenos e nenas aos que lles guste
o mesmo, levántanse e ocupan algún dos lugares que quedaron
libres. Hai que dar oportunidade para que participen todos os inte-
grantes do grupo.

Unha variante cos maiores é dicir algunhas frases que sexan verda-
de e outras que sexan mentira para que as identifiquen. Se é verda-
de todos cambian de sitio, se é mentira permanecen sentados. Por
exemplo:

En grupos pequenos realizan a ficha de traballo nº 6. Colorean a
imaxe, pegan a lámina sobre cartolina, recortan as pezas e fan o
quebracabezas. Comentan se foi fácil, se colaboraron todos, etc.
Finalmente poden expor os traballos nun lugar visible da aula.

Frases verdadeiras

Esta clase é de 4 anos 

Kalz, Poli e Tin son uns calcetíns

Hai que coidar a auga

...

Mentira

As nenas non poden xogar ao balón

Pódese tirar o lixo en calquera lugar

Hai que deixar os materiais en desorde

...
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Ficha 5 O mellor é dicir a verdade.
Ordena as imaxes.

Kalz e Tin: 20
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Kalz e Tin: 21

Ficha 6
O quebracabezas de Kalz
e Tin. 
Recorta as pezas e fai o teu
propio quebracabezas.

✃

✃

✃ ✃
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Kalz e Tin: 22

1o ciclo  
de Educación Primaria
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Kalz e Tin: 23

Actividades para o 1º ciclo de Educación Primaria

Para o 1º ciclo de Educación Primaria, hai unha proposta de tres actividades por capítulo. As propostas, ademais de reforzar os contidos curriculares, per-
miten o diálogo, o traballo de grupo e o intercambio de experiencias e opinións. Propomos que nalgúns casos, ademais do ver as historias, estas se poi-
dan ler. O enfoque que propomos está baseado nos principios de diversidade, inclusión e igualdade de oportunidades.

O DVD ten un menú de inicio onde se atopan as tres historias correspondentes a cada nivel, no caso de 1º ciclo de Primaria son:

Participación: Buscando a Don

Solidariedade: ¿Onde está o balón?

Paz: ¿Queredes xogar comigo?

Finalmente proponse a realización dun taller onde os nenos e nenas poidan confeccionar as marionetas coas que poderán crear as súas propias
historias.
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Kalz e Tin: 24

Buscando a 

Don
Buscando a Don. Un domingo pola mañá, Kalz e Tin pasean pola rúa. De pronto, oen un
laio próximo. Asomado a unha ventá, atópase Algo, un calcetín deportivo. Algo cóntalles que non
encontra a seu irmán xemelgo: Don. Kalz e Tin asómanse á ventá e contemplan coa boca aberta
o cuarto desordenado, pensan que o mellor é reunir aos demais.

Unha vez todos dentro, dispóñense a buscar a Don polo cuarto, teñen pouco tempo, só media
hora. Despois de moitos intentos, Tin oe unha voz de auxilio. Non sabe de onde procede. Por fin,
localízaa, provén do interior dunha zapatilla de deporte. Don está metido no fondo da zapatilla.
Tin avisa aos demais, lograron o seu obxectivo: encontrar a Don.

Todos os calcetíns reunidos, á de tres, empurran a zapatilla con todas as súas forzas. Á segunda
tentativa, conseguen envorcala. Don logra saír, está sucio, engurrado e ole mal, pero está moi
contento de ver os seus amigos e amigas. Algo achégase a seu irmán e dille que terá que bañarse.
Todos os calcetíns rin, están moi contentos.
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Participación:
1. Obxectivo.

Recoñecer que o traballo de cada membro do grupo é fundamental para
lograr o éxito nunha tarefa común.

2. Desenvolvemento das actividades.

Previamente ao visionado, é o momento de coñecer as personaxes, pode-
mos usar a ficha de presentación para describilas, e ler os textos. ¿Como
é Kalz?, ¿como é Tin?, ¿que outros amigos e amigas participan nas súas
aventuras?, ¿que teñen en común estas personaxes?, ¿queredes coñecer
máis acerca deles?... poden establecer algunhas semellanzas/diferenzas
entre eles, recoñecer os elementos que os caracterizan, expresar se lles
gustan, etc.

Després de veure el capítol “Buscando a Don”:

Identifican as personaxes que interveñen: ¿que calcetíns participan
neste capítulo?, ¿onde estaban Kalz e Tin?, ¿que lle sucedía a Algo?,
¿que fixeron Kalz e Tin ao ver o cuarto? ¿que outros amigos e amigas
axudan a buscar a Don?, ¿foi fácil encontrar a Don?, ¿por que?,
¿como se sentiron ao final? (os calcetíns), ¿que sucedería se non axu-
daban a Algo?

Realizan a ficha de traballo nº 7. Encontran a Don seguindo a liña
de puntos...

Por quendas, din palabras que soen igual ou parecido a “Don”:
balón, caixón, salón, camión, Simón, salmón, melocotón...

En parellas fan unha nova marioneta utilizando elementos das
marionetas do vídeo e un debuxo cego: Fichas 8a e 8b.

Presentan aos demais o resultado do seu traballo, describen os ele-
mentos que seleccionaron, e contan se foi fácil poñerse de acordo e
se lles gusta o resultado.

Xogan a “Buscando a Don no salón”:

Seleccionamos a un neno ou nena e describímola sen dicir o nome...
“Don ten zapatos negros”, “ten pantalóns azuis”... o resto do grupo
intentará adiviñar quen está facendo as veces de Don. Cando o adi-
viñan aplauden, a nena ou neno seleccionado escolle a outro com-
pañeiro/a para describilo/a.

Unha variante cos maiores é deixar que formulen preguntas: ¿Don
ten os zapatos negros? ou ¿de que cor leva o xersei?, etc.
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Ficha 7 Buscando a Don.
Encontra a Don e coloréao.

Kalz e Tin: 26
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Ficha 8a
A nosa marioneta.
Pega as pezas da ficha 8b e
constrúe unha nova marioneta.
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Ficha 8b A nosa marioneta.
Recorta as pezas para construír a túa marioneta da ficha 8a.
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¿Onde está o

balón?

Kalz, Media e Tin están no cuarto de xogar. Queren xogar ao balón, pero non saben
onde está. Ao lonxe escoitan un murmurio, xíranse e ven a Poli colgando dun tendal que
hai no outro extremo do cuarto. Intenta falarlles, pero a pinza péchalle a boca e só se oe
un insistente murmurio. Dá a sensación de que tamén quere xogar.

Media achégase a el, non entende o que di, intenta envorcar o tendal para descolgalo,
pero non pode porque pesa demasiado. Kalz e Tin pídenlle a Media que os axude a bus-
car o balón, así que ela vaise e deixa a Poli no tendal.

Así sucede tamén con Kalz: achégase, fala con Poli, intenta envorcar o tendal… pero non
pode.Ademais,chámano para buscar o balón.Non hai tempo para rescates.Poli segue col-
gado.

Finalmente,Tin aproxímase ao tendal.Volve a interrogar a Poli, e este responde cos habi-
tuais “¡mmmm!, ¡mmmm!”, cada vez máis expresivos. ¿que quererá dicir? pregúntase Tin.
É o primeiro calcetín que se fai esa pregunta, ata agora todos deran por suposto que Poli
o que quería era xogar.Tin chama a Media e Kalz, dilles que deberían abandonar por un
momento a busca do balón para axudar ao seu amigo. Así o fan: entre todos empuxan
o tendal e envórcano. Corren a soltar a Poli e, en canto lle quitan a pinza, di por fin o que
quería: el sabía onde estaba o balón, víao desde arriba, ¡está detrás daquel carriño!
–berra–. Todos corren a polo balón e descóbreno. Poli corre tras deles porque tamén
quere xogar.
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Solidariedade:
1. Obxectivo.

Coñecer as necesidades dos demais, compartir os seus sentimentos e
actuar no seu favor.

2. Desenvolvemento das actividades.

Despois de ver o capítulo “¿Onde está o balón?”:

Lembran as personaxes que interveñen no capítulo anterior. Iden-
tifican as personaxes do novo capítulo: Kalz, Tin, Media e Poli.
¿Lembrades aos amigos e amigas de Kalz e Tin?, ¿quen participa
nesta nova aventura?

Reconstrúen a historia: ¿Que necesitaban Kalz, Tin e Media?, ¿que
andaban buscando?, ¿que distraía a súa atención?, ¿onde se encon-
traba Poli?, ¿que era máis importante: encontrar o balón ou axudar
a Poli a baixar do tendal?, ¿que é o que quería dicir Poli?

Reflexionan sobre a importancia de ser escoitados e escoitar aos
demais, é a mellor maneira para coñecer as necesidades que todos
temos (comida, abrigo, cariño, xogo...).

Poli necesitaba que os seus amigos e amigas o escoitaran e lle fixe-
ran caso.

Din algúns exemplos de cousas necesarias para vivir. Realizan a ficha
de traballo nº 9: “O que necesitamos para vivir”, debuxan aquelas

cousas que recoñecen como necesarias, tamén poden buscar ima-
xes en revistas ou periódicos. Cos maiores pódese ampliar ao tema
do acceso á educación como unha necesidade de todas as persoas.
En especial dos nenos e nenas como eles.

En pequenos grupos de 2 ou 3, xogan coas tarxetas da ficha 10:
teñen que buscar parellas. Colocan os 10 círculos boca abaixo, por
quendas escollen un par deles, se son iguais quedan con eles, se
non, vólvenos colocar onde estaban. O xogo acaba cando se encon-
tran todas as parellas. Previamente haberá que preparar o material
coa axuda do grupo.

Finalmente, forman un círculo e pásanse un balón, sen deixalo caer;
finalizada unha volta, por quendas, propoñen diferentes formas:
cruzalo a través do círculo, pasalo por arriba das cabezas, entre as
pernas, deixándoo rodar, etc. Esta actividade pode realizarse no
patio.
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Ficha 9 O que necesitamos para vivir.
Debuxa as cousas que necesitas para vivir.
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Ficha 10 ¿Onde está o balón?
Recorta as pezas e busca as parellas.

✃

✃

✃

✃ ✃

✃

✃

✃

✃

✃
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¿Queredes xogar 

comigo?

Kalz e Poli pasean polo parque. Ao fondo ven a Media cun balón. Poli
e Kalz agóchanse tras dunha sebe. Segundo Poli, Media ten o balón, pero
seguro que non lles deixará xogar con el. Acércase Tin, ela non cre que
Poli teña razón, pensa que talvez Media queira xogar con eles… Poli dilles
que o mellor será quitarllo sen que se dea de conta.

Poli, Kalz, e Tin intentan quitarlle o balón a Media. Agóchanse baixo un
arbusto, descólganse desde unha árbore próxima… todos eses intentos
terminan sempre en fracasos. Entrementres, Media non sabe nada, segue
xunto ao balón mirando ao seu redor.

Tras todos os intentos fracasados Kalz, Tin e Poli, están moi cansos. Tin
propón ir falar con Media, así que sae do acocho tras a sebe e achégase a
Media. Antes de que poida falar, Media pregúntalle por Kalz e Poli e dille
que ten un balón e estaos buscando para xogar con eles.Tin xírase e chá-
maos. Os dous asoman avergoñados, desde tras da sebe. Non poden crer
o que acaban de oír.
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Paz:
1. Obxectivo.

Resolver situacións da vida cotiá de forma pacífica. Recoñecer a importan-
cia do diálogo para chegar a acordos.

2. Desenvolvemento das actividades.

Despois de ver o capítulo “¿Queredes xogar comigo?”:

Identifican as personaxes que interveñen neste capítulo: Kalz, Tin,
Media e Poli.

Reconstrúen a historia: ¿Que estaban facendo Kalz, Tin e Poli no par-
que?, ¿que querían lograr?, ¿por que Poli pensaba que Media non
quería xogar con eles?, entrementres, ¿que pasaba con Media?, ¿que
lle dixo a Tin?, ¿como se sentiron Kalz e Poli?

Realizan a ficha de traballo nº 11, ordenan a secuencia e coloréana.
Posteriormente comprobamos o traballo dialogando en grupo.

¿En que orde sucede esta historia? Voluntariamente comparten co
resto do grupo o resultado do seu traballo, mostrando a lámina rema-
tada.

Dialogamos: ¿Como nos sentimos cando non nos deixan xogar?,
¿que facemos?, ¿como podemos saber se podemos xogar con outros
amigos e amigas?

En pequenos grupos representan mediante unha dramatización
algunha situación na que quixeran xogar con alguén e non se ani-
maran a participar. O resto do grupo observa e propón solucións.
Destacar a importancia de dialogar, chegar a acordos e respectalos.
Poden representar a mesma situación dúas veces, a primeira vez
sen chegar a un acordo e a segunda, dialogarán e lograrán resolve-
la entre todos.

Forman un equipo de traballo, de dous ou tres, teñen que poñerse
de acordo para realizar a ficha de traballo nº 12, hai que distribu-
ír as tarefas:

a. Recortar as pezas pequenas para completar a lámina.

b.Pegar as pezas no lugar que lles corresponde na lámina.

c. Colorear a lámina (poden facelo xuntos, por quendas).

Avalían a actividade, ¿escoitámonos?, ¿foi fácil poñerse de acordo?,
¿todos respectaron os acordos?

Avaliación: ¿Que aprendemos con “as aventuras de Kalz e Tin”?
Facer unha exposición dos traballos feitos a partir do DVD e pre-
sentar aos demais grupos os seus novos amigos/as.
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Ficha 11 ¿Queredes xogar comigo?
Numera a secuencia.
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Ficha 12 ¿Xogamos xuntos?
Coloca os cadrados da dereita na imaxe.
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As marionetas son un xogo participativo no cal poden intervir tamén as persoas adultas,
non obstante, é importante que estean atentas e “lean” nos xestos, na voz, e na relación
cos outros, as manifestacións emotivas e comportamentos non expresados con anterio-
ridade. A partir desta observación, pódense reforzar ou modificar algunhas actitudes,
ademais de reflexionar ou buscar alternativas para canalizalas de maneira positiva.

Un primeiro paso para a realización do taller será a busca e clasificación dos materiais
que necesitaremos. Esta é unha boa oportunidade para dar un novo uso a diferentes
obxectos que hai na casa: anacos de la, algodón, un coxín en desuso, etc.
Tamén poden identificar aqueles materiais que haberá que comprar (cola téxtil, limpa
pipas, etc.). Nesta fase hai que dialogar co grupo as diferentes alternativas que poden
empregarse: ¿Imos pegar ou coser?, ¿como queremos facer os ollos?, ¿e o pelo?

Algúns nenos e nenas necesitarán algo de axuda para construír as súas marionetas, é
importante comprobar que actividades poden realizar con autonomía, hai que ir do
sinxelo ao complexo. Identificar en cada momento o que se está facendo. Pode manter
a atención e o interese: Imos facer a boca ¿de que cor a queredes facer?, imos facer os
ollos ¿de que cor os queremos facer?, etc.

Finalizada a marioneta, hai que dar un tempo para que cada un/ha poida presentar ao
resto do grupo a súa propia marioneta, poden poñerlle un nome e dicir algo dela, de
que está feita, por que leva o pelo de tal color, etc.

Antes de realizar algunha representación sería conveniente
coñecer os movementos que se poden facer coa marioneta.
Colocar a marioneta nas mans e realizar diferentes despraza-
mentos: ir cara a diante, cara a tras, moverse para os lados,
mover a cabeza, expresar algunhas emocións, etc.

Unha vez realizados estes primeiros exercicios,pódese constru-
ír un sinxelo “teatriño” cubrindo unha mesa ou varias cadeiras
cunha saba ou manta. As marionetas poden ser un bo recurso
para representar algunha situación difícil pola que os nenos e
nenas estean atravesando e axudalos a superala. Dialogamos
con eles sobre a marioneta: ¿Por que está triste a marioneta?,
¿que lle dá medo?, etc.

Cos máis pequenos pódese empezar con sinxelos xogos de
representación: Saudarse, despedirse, contar algunha peque-
na historia, para logo organizar outros onde poidan intervir as
marionetas noutras situacións propostas polo grupo.

Cos maiores pódense escribir guións máis elaborados; tamén
poden representar historias cotiás: representar aos seus pro-
fesores/as, ás súas familias, algunha forma de resolver os con-
flitos máis comúns, etc.

Taller de marionetas

Coas marionetas creadas polos nenos e nenas, poderán representar diversas situacións da vida cotiá e proxectar as súas propias
experiencias, necesidades e intereses.
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Materiais:

Un calcetín

Goma espuma (ou feltro)

Algodón

Las de cores

Botóns de cores

Agulla de punta roma

Cola téxtil

Tesoiras

Outros: limpa pipas, retallos de tea, etc.

Guía didáctica gallego-ok  26/12/06  16:25  Página 40



Kalz e Tin: 41

Paso a paso:

Colocar o calcetín na man que se utilizará para mover a marioneta.

Situar o dedo polgar no talón e os outros catro dedos na empeña.

Cortar a punteira do calcetín a rentes dos dedos, ter coidado especial coas
nenas e nenos pequenos.

Cortar unha peza de feltro ou goma espuma formando a boca, colala no cal-
cetín e coser a parte superior. Deixar secar. pode ser un bo momento para
escoller os ollos e o pelo que utilizaremos para a marioneta.

Cando se seque a goma espuma, volver introducir a man facendo coincidir
o dedo polgar co talón novamente e dar forma á boca.

Cortar un anaco de goma espuma do tamaño do calcetín e colalo por dentro
para darlle volume, tamén pode encherse con algodón, pero deberá terse
maior coidado ao accionar a marioneta para distribuílo uniformemente.

Para o corpo pódese utilizar o deseño do calcetín ou se se prefire engadir
algúns detalles utilizando retallos de la ou tea.

Para o pelo pódese utilizar retallos de la ou tea, colándoos directamente no
calcetín ou coséndoos coa axuda dunha agulla de punta roma.

Por último, pegar os ollos, poden ser botóns grandes. Pódense facer detalles
como pálpebras e pestanas (con cartolina ou anacos de tea) ou colocar len-
tes (con limpa pipas). Completar os detalles con rotuladores.
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De la cooperación en Educación Infantil y algunos de sus dilemas más controvertidos. Concha Sánchez Blanco
Facultade de Ciencias da Educación. Universidade da Coruña.
http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/ Infantil/Biblioteca/Cuadernos/cooperac.pdf  

Sock Puppet
http://www.legendsandlore.com/sockpuppets.html 

Sock Puppet (vídeo)
http://www.nickjr.co.uk/activities/dotogethers/sockPuppets.aspx 

Marionetas de Animais con Bolsas de Papel
http://www.primeraescuela.com/themesp/juguetes.htm 

Teatro de marionetas: Pedro e o Lobo
http://www.sgci.mec.es/usa/deparenpar/1998dic/hacer2.shtml

outros recursos
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Fin
volveremos con novas aventuras 

Guía didáctica gallego-ok  26/12/06  16:25  Página 44



Guía didáctica gallego-ok  26/12/06  16:25  Página 45



Non nos dá igual
¡Queremos un mundo máis 
xusto para todos e todas!Organiza: Colabora:
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