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Lingua galega .4º SEMANA.3º TRIMESTRE 
 

Verbo regular: andar 
 

Verbo irregular: dar 
 

Verbo irregular: estar 
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 Os verbos regulares son aqueles que se conxugan seguindo un modelo 

de conxugación. A raíz destes verbos non cambia e as desinencias son as 

mesmas que as do verbo modelo da conxugación: 

 

Os verbos galegos da primeira conxugación son todos regulares, agás os 

verbos dar e estar. 

 Os verbos irregulares son aqueles que: 

 Cambian a raíz respecto do verbo modelo: cab-er, caib-o, coub-

en. 

 Cambian a desinencia respecto do verbo modelo: est-ar, est-iven. 

 Cambian a raíz e a desinencia: ir, vou, fun, irei. 

Segundo se a conxugación está completa ou non, os verbos poden ser: 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lingua5/data/434/img_194558.png


 

3 
 

 Verbos completos. Son verbos que teñen na súa conxugación todas as 

formas do verbo modelo. Pertencen a este grupo a maioría dos verbos 

galegos. 

 Verbos incompletos. Son verbos que non se poden conxugar en todas 

as formas do verbo modelo: suceder, acontecer, chover, sarabiar… 

 

1.Conxuga os seguintes tempos verbais: 

 Pretérito de indicativo do verbo ir. 

 Presente de indicativo do verbo cavar. 

 Presente de subxuntivo do verbo caber. 

 Pospretérito do verbo saber. 

 Presente de indicativo do verbo chover 

 

2. Completa as seguintes oracións coa forma que lle acaia do verbo:  

 

Cando (tronar)  (haber)  que ter moito coidado. 

O campo (estar)  mollado porque esta noite (orballar) . 

Agora mesmo Paula(facer)  o traballo que non (facer)  onte. 

Eu (saber)  que non che (gustar)  o que che (dicir) . 

Se (chover)  nós non (poder)  saír á rúa. 

Se el (ser)  teu pai, ti (ser)  o seu fillo. 

Nunca (ocorrer)  nada que non (estar)  previsto. 

 

3.Completa as seguintes oracións coa forma que lle acaia do 

verbo:  

 
Cando (tronar)  (haber)  que ter moito coidado. 
O campo (estar)  mollado porque esta noite (orballar)  . 
Agora mesmo Paula(facer)  o traballo que non (facer)  onte. 
Eu (saber)  que non che (gustar)  o que che (dicir)  . 
Se (chover)  nós non (poder)  saír á rúa. 
Se el (ser)  teu pai, ti (ser)  o seu fillo. 
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A Lúa 

Ler e comprender 

 

A lúa é velliña, 

de brancos cabelos, 

de enrugas de ouro 

e de olliños cegos. 

Érguese do leito 

das foulas do mar 

palpando os espazos 

para camiñar. 

Anda polo mundo 

sen ver a onde vai 

pois as estreliñas 

lévana da man. 

Envolveita en néboas 

hase de abrigar 

pois como vai vella 

tense de coidar. 

Cando na outa noite 

brúa o temporal 

a lúa entre as tebras 

tápase a tremar. 

E así que o mal tempo 

amainando vai 

asoma a faciana 

e espalla o luar. 

Luis AMADO CARBALLO 
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A lúa está cociñando 

neboeiros na tixola. 

O sol, sentado con ela, 

non quere que estea soa. 

O sol á casa da lúa 

vai cear todos os días. 

Cando remata o labor 

colle no ceo o tranvía. 

Andan ás présas os dous. 

Don Tempo na porta chama1. 

Unha marcha ao seu traballo. 

Outro lisca para a cama. 

Antonio GARCÍA TEIJEIRO (fragmento e adaptación) 

Lembra a lectura e responde as preguntas: 

 

 Cal é o leito da Lúa? 

 A que lle ten medo a Lúa? 

 Quen son as amigas da Lúa? 

 Que está a cociñar a Lúa? 

 Que medio de transporte utiliza o Sol para ir cear? 

 Escribe as palabras que riman nos dous poemas sobre a Lúa. 

 Busca nun almanaque ou na Internet e conta as distintas 

fases da Lúa neste mes. Cando non haberá luar? 

 Explica coas túas palabras o que quere contar o autor en cada 

un dos poemas. 

 Elixe o poema que máis che gusta e espois, memorízao e 

recítao.( traballo de velocidade letora) 
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Ortografía 

En galego, as palabras que se escriben coas grafías x, ll ou i non teñen unha norma 

fixa, hai que lembrar como se escriben: 

 proxecto 

 pallaso 

 iogur 

 iota 

 oxalá 

 parella 

 coello 

 caxato 

 xema 

 parella 

 aparello 

 cella 

 parella 

1. Escribe una oración con cada palabra das anteriores. 

2.Escribe o texto que tes a continuación e corrixe os erros 

que atopes: 

 

Estaba o avó a piques de moxar o pan na iema do ovo, cando pola fiestra viu o seu 

conexiño favorito, o de cor gris coa cexa negra, que abrira a porta da gallola e saíra ao 

campo. 

Sen pensalo, colleu o caiato e marchou a buscalo. "Terei que chamar o cerraxeiro 

que invente un aparexo para que o conexo non abra a porta. Ademais traereille unha 

parexa para que non se aburra tanto", pensou. 

 

 

 


