
   Actividades de mates e  lingua para 3º de primaria.

Poden adaptarse para outros cursos cambiando as cantidades por outras
máis pequenas ou maiores e modificando as operacións para adaptalas ao
que se fai en cada curso.

Fixádevos no exemplo e facede o mesmo cada día con nove cantidades
diferentes.

Exercicio 1 

Escribe unha cantidade       

UM C D U

7 3 2 4

Escribe outra cantidade menor

UM C D U

6 7 2

Pon como se dín en galego e en castelán

7324 Sete mil trescentos vinte e catro.7324 Siete mil trescientos veinticuatro. 

Fai descomposición 7324=7000+300+20+4

672 Seiscentos setenta e dous. 672 Seiscientos setenta y dos 

672= 600+70+2

Coloca as cantidades en horizontal para facer unha resta
7324- 672= 6 652
Coloca a resta  en vertical e faina 

Minuendo   7 324
Sustraendo   -672

--------
Diferenza   6 652

Faille a proba , lembra que tes que sumar a diferenza co sustraendo e se
está ben debe darache o minuendo.

6 652
+672

--------
7 324

Coloca o resultado no seu lugar.



Agora multiplica o resultado do 1º exercicio por 2, o do 2º por 3, o do 3º por
4, o do 4º por 5, o do 5º por 6 , o do 6º por 7, o do 7º por 8 , o 8º por 9 e o 9º
por 10
 Como exemplo eu fago o do primeiro 6 652x2 =13 304

6 652
x 2

---------
13 304

Para  rematar  escribe  un  problema  no  que  utilices  as   dúas  cantidades
iniciais. Podes ilustralos con algún debuxo 

As vacas   dunha granxa producen 7.324 litros de leite cada semana.Se o
luns  produciron  672 litros  cantos produciran o resto dos días da semana.

Solución : O resto dos días da semana produciran 6 652 litros

Le un pouco todos os días e desfruta moito da túa familia.

Vémonos .... moitas apertas Delfina


