
FELIZ SEMANA 
SANTA

3ºA E 3º B

C E I P  C A N O S A - R U S

VÉMONOS PRONTO!

UNHA APERTA VIRTUAL
DAS VOSAS PROFES!
E QUEDA NA CASA!



Recomendacións para Semana Santa 3º A e 3º B 

 

Nenas e nenos de terceiro: Sabemos que estades de 

vacacións, pero son unhas vacacións moi raras: 

TEMOS QUE QUEDAR NA CASA!  

 

E, ás veces, non sabemos que facer. Por iso, as vosas mestras 

pensamos que está ben que fagades alguna tarefa escolar de repaso:  

- Repasar a táboa: que che pregunten algo todos 

os días. Se non o facemos vaivos esquecer. 

- É conveniente continuar traballando o cálculo: 

contas de sumar, restar levando, multiplicar e dividir 

por unha cifra. Hai que repasar! 

 

Rematar as tarefas que non vos dera tempo esta semana e lembrade 

que á volta das vacacións retomaremos o traballo cos libros de texto. 

 

Tamén che propoñemos que leas o libro que atoparás no 

seguinte enlace:  

El Hemotocrítico. Feliz feroz, o lobiño riquiño (2016): 

https://issuu.com/edicionsxeraisdegalicia/docs/feliz_feroz_o_lobo_riquinho_ok 

Se aínda queres ler máis, este outro libriño tamén está ben 

chulo, pero é algo máis longo que o anterior: 

Lola Pimienta y el secuestrador de perros (2016): 

https://issuu.com/grupoanayasa/docs/bc00442701_lola_pimienta_cast 

 

Seguro que ademáis tes moitos libros na casa, e podes ler canto 

queiras. Ler tamén é unha maneira de viaxar coa nosa imaxinación. 

https://issuu.com/edicionsxeraisdegalicia/docs/feliz_feroz_o_lobo_riquinho_ok
https://issuu.com/grupoanayasa/docs/bc00442701_lola_pimienta_cast


Seguimos animándovos a escribir un pouquiño: 

continuar cos vosos diarios, facer copias 

breves, faces ditados….De calquera anécdota 

que vos pase poderedes inventar un 

pequeno texto. Pensade que habemos de ler 

as vosas reflexións. Nós estamos facéndoo!! 

 

Se podedes, vede documentais sobre animais que se emitan na tele, ou 

vídeos.  

Se tedes horta, observade as plantas e as árbores 

froiteiras. Estamos na primavera, fixádevos nas 

flores e nas partes destas que xa estudamos. 

Veredes que o pistilo das pereiras, por exemplo xa 

está engordando….Axudade á familia en todos os 

traballiños que haxa que facer na horta, nas leiras 

pretiño da casa….Coidade tamén de todos os animais!! 

 

 

Recordade: seguide colaborando na casa en todas 

as tarefas que vos indique a vosa familia. Con 

estas tarefas tamén aprendemos moito e 

váisenos o tempo moi rápido.  

 

 

Seguide debuxando (anexamos debuxos) e 

creando os vosos acuarios. 

 

 



 

Xa queda pouco para vérmonos todos 

no colexio. 

 

 

ÁNIMO!! QUEDADE NA CASA!! 

 

As vosas profes bótanvos de menos!! Unha aperta de 

Susana, Sara e Cris. 
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