
REPASO LINGUA GALEGA 

Escribe os signos de puntuación necesarios: 

 

–Carolina  irás ao desfile do Entroido este ano  

–Por suposto  Eu non o perdo nunca  

–Sabes se virán o resto dos amigos  

–María, Carlos e Sabela dixéronme que virían  

–Sabes de que se disfrazan  

–Non cho podo dicir  é unha sorpresa  

Avalío os meus logros 

Escribe e completa as oracións con adverbios de tempo, de 

lugar e de modo: 

 

 Érguete …………….., que chegarás ……………. ao colexio. 

 Os domingos ……………….. imos de excursión ao campo. 

 Paseamos ……………… polo camiño que había á beira do río. 

 Se o fas …………….., rematarás … ……………………. 

 Carlos vive ………………… da miña casa, pero ………………… da túa. 

 ………………… imos ao cine e …………………….. tamén iremos cear. 

Avalío os meus logros 

Analiza morfoloxicamente(que tipo de palabra é cada unha) as 

palabras destas oracións: 

 A nena da camiseta azul corre moito. 

EXEMPLO 



 a:Artigo, f., sg.   Nena: N.común, f., sg., concreto, contable e individual 

 

 

 O can xoga coa pelota vermella. 

 A miña nai le un libro interesante. 

 Os meus curmáns viven lonxe da nosa casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Practico as miñas competencias 

Os nenos e as nenas compraron as entradas hai días. Tiveron que escoller 

as súas localidades. Fíxate no plano e nos prezos das localidades: 

 

 Canto pagaron en total e polas súas localidades? 

Pagaron euros polas localidades. 

 O neno de pelo negro asistiu a dous partidos do campionato. Canto 

pagou? 

Pagou euros. 

 Cal cres que é a mellor localidade de todas? Cal escollerías ti? 

Comentádeo cun compañeiro ou compañeira. 

  

  

Traballamos coa banda deseñada 

 

Unha viaxe temporal 
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Ler e comprender 

Lembra a lectura e responde as preguntas: 

 

 Onde ten lugar a entrevista ao Doutor Perfecto Retocho? 

 Que día ten lugar? 

 Quen son os condutores da nave? 

 Cal é a actitude do doutor? E a da presentadora? 

 Cres que é unha misión importante? Por que? 

Cal cres que foi o motivo que fixo que o doutor Retocho abandonase a entrevista? 

 

Representa unha situación entre dous personaxes nunha tira de cómic. Emprega algún 

dos seguintes globos:FÍXATE COMO CAMBIAN OS GLOBOS DE FORMA 

 

 

 

 

 

 

 



Lembra o que expresa cada tipo de globo. Despois escribe o 

que cres que din ou pensan os nenos: 

 

Di o nome dos personaxes de banda deseñada que aparezan 

nestas siluetas: 

 

 

 



 

 

Ditado 

Observa ás veces as xanelas dos pisos da súa rúa e queda cavilando en 

que non sabe nada de quen alá vive, que non sabe nada do que acontece ao 

seu redor todos os días.  

Parécelle que as xanelas dos pisos son así coma unha especie de caixón 

dun moble moi grande… 

 


