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LINGUA GALEGA 4º SEMANA/ 1º SEMANA DE MAIO.3º  

Traballo de verbos e comprensión lectora 

Susi era unha rapaciña rubia, cunha boa chea de xardas ás dúas beiras dun 

curioso nariz, ben revirichado por certo.  

Chamábase Susana, mais todo o mundo a coñecía por Susi. Cando lle 

preguntaban polo nome e mais o apelido, contestaba cun S.O.S. A reacción 

inmediata da xente era unha risada parva e esaxerada. Como os adultos 

queren sabelo todo dos rapaces, Susi non podía esquivar a explicación do 

enigmático S.O.S.: Susana Otero Senín. Como se este dato lle servise de algo 

á xente! Así e todo finxen que si1.  

Lamentablemente, Susi pasaba moito tempo soa.  

Unha tarde quente de finais do verán atopábase sentada debaixo dunha 

maceira. Ollaba por entre medio das pólas cara ao ceo relucente e azul. Dous 

miñatos estaban a debuxar repousadamente círculos, deixando oír o seu típico 

berro cuns intervalos regulares. Ela púxose triste pensando:  

"Por que papá e mamá me teñen que deixar sempre soa? Din que traballan 

os dous para me dar unha boa vida, para que máis adiante o pase mellor do 

que o pasaron eles cando eran novos. Non o quero pasar ben máis adiante, 

senón agora".  

Que ben o pasei hai dous meses, cando enfermei do xarampón e mamá 

quedou todo o día na casa! Daquela parecíame que me quería tanto como eu a 

ela. Tres días enteiros quedou comigo e sempre que llo pedía, líame contos 

sentada enriba da cama. Pregunteille moitas cousas que me daban voltas pola 

cabeza. Por fin ela tiña tempo para se ocupar de min.  

En caso de enfermidade dun membro da familia correspondíanlle tres días de 

vacacións, pagadas pola empresa onde traballa de secretaria. Así mo contou 

mamá. Ao principio non entendín o que dicía. Os adultos moitas veces 

exprésanse dunha maneira difícil de entender, empregan palabras que nós os 

rapaces non coñecemos. Cando lles preguntamos algo, as máis das veces 

contéstannos con "Non cho digo, porque non o vas entender".  

Susi oía cantar os paxaros nas maceiras. Un vichelocrego asubiaba o seu fiu 

luí. Oíao ben e o caso é que non o podía descubrir a pesar da cabeza e do 

corpo tan amarelos e rechamantes do paxariño. Só escoitaba o seu asubío 

ininterrompido.  
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A Susi entráronlle unhas ganas tremendas de falar con alguén. Por que non 

aparecía ningún amigo?  

Naquel momento empezou a obsesionala un único desexo:  

"Tiña que vir algo con quen falar. Óscar, o gato negro do veciño, estame a 

ollar insistentemente con eses ollos seus escintilantes e amarelos, mais agás o 

aburrido miau, miau non é capaz de soltar outros sons. Quizais o seu miau, 

miau significa algo e a min fáltame a capacidade de interpretación".  

Susi seguía escoitando o canto dos paxaros nas árbores. Seguramente 

significaba algo. Mais por moito que se esforzaba, non era capaz de distinguir 

unha soa palabra entre moitos fiu luí, pi pi ou tri ri li.  

 

Un ferreiriño facía exercicios de equilibrio no cabo dunha poliña e deixou 

colgar cun movemento rápido o corpo cabeza abaixo. Picaba dun xeito ben 

rebuldeiro na póla bambeante, despois soltouna e aterrou no talo gordo dunha 

herba, xusto ao lado do pé esquerdo de Susi. A cabeciña lene mirou nerviosa 

para os dous lados, ollou con curiosidade cara a Susi e púxose a cantar ting 

ting ting.  

"Estou convencida de que estes tons queren expresar algo; quizais o 

paxariño me está a dicir algunha nova. E se intento falarlle?".  

Susi esforzouse en tornar a voz cando se dirixiu ao ferreiriño:  

–Querido paxariño, quéresme contar algunha cousa?  

Antes de rematar a pregunta, o ferreiriño levantou o voo co susto que papou 

para se refuxiar nun pexegueiro lonxe dela. Pasado un tempo deixou oír de 

novo desde alí o seu inconfundible ting ting ting.  

Susi non cansou de tratar de descubrir algún significado nesta melodía. 

Quizais dicía: "Fálasme a min?" ou "Quéreme a min?".  

Unha chasca, co peito acastañado e cunhas manchiñas brancas no pescozo 

e nas ás, arrandeaba no alto do fío de teléfono. Con toda seguridade estaba a 

ollar na procura dalgúns insectos para comer.  

Chas chas, repetía desde o seu miradoiro. Quería comunicarlle algo? Quizais 

a interrogaba: "Chas chas, que fas, que fas?" ou...  
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–Que parvada! –pensou Susi en voz alta–. Non ten sentido supor que un 

paxaro se expresa na fala dos seres humanos. Mais estou segura de que os 

tons significan algo2.  

 

ACTIVIDADES  

1.En que tempo están os verbos en negriña do primeiro párrafo do conto.En 

presente pasado ou futuro? En que tempo de pasado? 

 

2.Analízaos decindo a persoa, e o número. 

Exemplo: vivía .1ª persoa do singular. 

 

3.Fai un resumo, imaxina que tes que contarlle de que trata a alguén que non 

a lera. 

4.Cal cres que era o principal problema de Susi? 

 

5.Inventa outro final para esta historia. 

 

6.Busca o suxeito e o predicado nesta oración e rodea os adxetivos. 

 

Óscar, o gato negro do veciño, estame a ollar insistentemente con eses ollos 

seus escintilantes e amarelos 

 

 

REPASO 

1.Identifica os adverbios das seguintes oracións, indica de que tipo son e que 

palabra modifican.Rodea os verbos. 

FÍXATE 
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Lembra que os adverbios poden modificar un verbo, un adxectivo ou outro 

adverbio. 

 

 Hoxe non vas á escola e mañá tampouco, a non ser que mellores. 

 Aquí e agora faremos o biscoito, pois hai fariña abondo. 

 Segundo me dixo, el tamén viña, aínda que seica estivo con febre. 

 Está tan débil que nin sequera puido colocar a pedra por alí. 

 Axiña se puxeron todos os animais arredor de min. 

 Hoxe erguinme cedo porque irei amodo desde a miña casa preto da 

estación para ir visitar os meus avós durante a mañá. 

2.Escribe as oracións, completa os suxeitos ou os predicados segundo 

corresponda e indica cal é o núcleo de cada un: 

  

1. Mariña … . 

2. meu veciño … . 

3. Un gato … . 

4. Eu e mais a miña irmá … . 

5. … modela coa arxila. 

6. … iremos ver a película. 

7. … teñen un exame mañá. 

8. … collemos uns cogomelos. 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/355221489335222103/&psig=AOvVaw1zFEK1AEZMsq5aytiUacRb&ust=1588670408875000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjaytDwmekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Ortografía 

 

Le o seguinte texto e fíxate nas vogais salientadas:  

Brianda é unha rapaza morena cunha chea de xardas nas beiras do nariz. 

Pasa moito tempo soa. Gústalle pasear pola horta e escoitar os rechouchíos 

dos paxaros nas maceiras.  

O ditongo é a unión de dúas vogais nunha mesma sílaba.  

Fórmase ditongo cando se xuntan as vogais i e u, ou unha delas coas vogais 

a, e ou o: recibiuno, fiestra, pai, lingua, souto, feira.  

Os ditongos son inseparables ao final de liña: forman unha soa sílaba.  

O hiato é a unión de dúas vogais que se pronuncian en sílabas diferentes.  

Hai tres tipos de hiatos:  

 Hiatos formados por a, e, o seguidos: león, tear, moa.  

 Hiatos formados por a, e, o con i ou u se o acento recae nestas últimas: 

baúl, Rosalía.  

 Hiatos formados por i, u: xuízo, viúvo.  

Os hiatos poden separarse ao final de liña: as súas vogais forman parte de 

sílabas distintas.  

 

 

3. Fíxate no exemplo, ponlles o acento ás palabras que o necesiten e escribe a 

sílaba tónica:  

estrela   estrela  sílaba tónica: tre  

oceano              sílaba tónica:   

caeu                  sílaba tónica:   

principe            sílaba tónica:   

poderia             sílaba tónica:    

estatua             sílaba tónica:   

   bagoas          sílaba tónica:             
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 cachon            sílaba tónica:   

4.Separa estas palabras en sílabas. Fíxate no exemplo:  

pausa    pau-sa  

peixe                                                  noite                                             camión  

  

diario                                                 afluente                                        muiñeira  

  

acuático                                            tesoira                                           cambio  

  

cousa                                                xerseis                                              auga  

 

5.Separa estas palabras en sílabas. Fíxate no exemplo:  

raíz    ra-íz                                 poesía                                         miúdo                             

noiteboa  

  

construír  

 

6. Separa as seguintes palabras en sílabas e despois indica se están formadas 

por ditongo ou por hiato. Xustifica a túa resposta:  

  

feira  

cadea  

saia  

escoitar  

chourizo  

baúl  

atención  

coello  

ourizo  

Escribir 

Le atentamente a seguinte narración:  
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Non saíu Xulio da súa casa coa manta posta ao lombo pola vergonza, que 

polo frío que sentía facíalle máis xeito có abrigo aínda que este sexa máis 

bonito.  

Para espabilar comezou a camiñar a saltiños e xogar co alento, pois ao 

soprar semellaba a súa boca unha cheminea dunha casa.  

Pero nun saltiño deses torceu un pé nun petón e rodou polo chan. Ao seu 

carón viu un paxariño coa barriga para riba. Morrera de frío. Envolveuno nunha 

folla de caderno e meteuno no peto do gabán.  

Na escola estivo triste, pero ningún neno sabía por que, non soubo 

debuxarlle un ángulo á mestra, e castigouno sen recreo.  

Era o que quería el; quedar só co paxaro. Púxoo enriba da mesa. Pobre 

paxaro! Que tanto frío puido pasar sen abrigo, nin manta nin caloriña do lume! 

E así, apertándoo contra a súa cara, dándolle a calor que lle facía falta, sentiu 

unha caricia, sentiu unha riscada. Está vivo o meu paxariño! E levoullo á 

mestra cheo de alegría.  

Concha BLANCO: Cousiñas para a escola (adaptación). Sada, Ediciós do Castro, 1990.  

As narracións teñen tres partes:  

 Introdución ou comezo, onde:  

 Se sitúan os feitos nun lugar e nun tempo.  

 Se presentan os personaxes.  

 Comezan os feitos.  

 Desenvolvemento, onde se contan os sucesos que ocorren, seguindo 

unha orde, indicada con conectores temporais: ao principio..., logo..., máis 

tarde...  

 Desenlace, que é o final da historia.  

O narrador é o que conta a historia; e o protagonista, o personaxe principal.  

 

Narra unha historia na que o protagonista ou protagonistas 

sexan algún destes personaxes:  
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Practico as miñas competencias. Actividade 2 

Escolle o lema que explica mellor o folleto e explica o porqué: 

 

 

 

 

 


