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REPASO OS VERBOS 

Gramática  

Le o texto e fíxate nos verbos subliñados:  

OS PASADOS 

Na escola celebramos o Día Internacional dos Nenos e Nenas con moitas 

actividades: preparamos unha carreira de obstáculos, fixemos un concurso, 

decoramos un mural cos nosos debuxos…  

Despois, algúns nenos cantaron cancións de diversos países e representaron 

unha obra de teatro para concienciar a xente da importancia dos Dereitos dos 

Nenos do Mundo.  

As formas verbais sitúan a acción nun tempo que pode ocorrer antes (tempo 

pasado ou pretérito), agora, no presente, ou despois, nun tempo futuro.  

O pasado ou pretérito pode expresarse de dúas maneiras:  

 Co copretérito: Todas as mañás cantaba unha canción.  

 Co pretérito de indicativo: Onte cantou unha canción. 
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Escribe os infinitivos destes verbos e a que conxugación 

pertencen: 

 xoga 

XOGAR
→ primeira conxugación 

 había 

→ conxugación 

 toca 

→ conxugación 

 viu 

→ conxugación 

 regala 

→ conxugación 

 restará 

→ conxugación 

 repasan 

→ conxugación 

 confirmaba 

→ conxugación 

 ocuparás 

→ conxugación 

 viviron 

→ conxugación 

 calaba 

→ conxugación 

 abrirás 

→ conxugación 

 



 

3 
 

2.Clasifica estes verbos segundo estean en copretérito ou en pretérito de 

indicativo: 

Comeron    repasaba     amenizou     entraron    trouxo    camiñaba    

chamastes  vendín e ladraban 

PRETÉRITO: 

COPRETÉRITO: 

3.Completa o texto co tempo verbal axeitado:  

  

Tras ………………. (poñer, infinitivo) un anuncio no xornal,…………………  (recibir, 

prét. indicativo) centos e centos de currículos. 

Por fin, despois de lelos todos,…………………………..  (dicir, prét. indicativo) exaltado: 

–Xa …………………. (estar, presente)! Xusto a persoa que  (buscar, copretérito)! 

………………… (chamar, futuro) pola miña secretaria, Ratonila. 

–Ratonila,…………………………..  (preparar, imperativo) decontado un 

contrato……………………  (atopar, prét. indicativo) unha axudante perfecta!  

 

 

 REPASAMOS A PUNTUACIÓN 

1.Escribe este texto e pon os signos de puntuación e as maiúsculas que 

consideres necesarios: 

o meu amigo gustavo vivía nunha casa cun gran xardín isto permitíalle ter un 

can cousa que eu lle envexaba porque no piso no que viviamos nós era 

imposible ter un o seu can lupo era alegre cariñoso e moi movido 

 PISTAS  MAIÚSCULAS: 6    PUNTOS :4    COMAS:3 
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REPASAMOS OS DETERMINANTES 

 

 

1.Identifica os determinantes demostrativos e os determinantes posesivos 

destas oracións, e escríbeos: 

 

 Meus pais foron comer esas hamburguesas tan boas. 

 Esa boneca tróuxoma miña irmá de Irlanda. 

 Colle ese libro que tes na mesa da túa dereita. 

 Lembro con agarimo aquelas conversas. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.slideshare.net/xafrico/determinantes-1-galego-a2-presentation&psig=AOvVaw0PPoe1zIZZjJHdK1iYQXcQ&ust=1589274796928000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC0w5O8q-kCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/807059195693703253/&psig=AOvVaw0PPoe1zIZZjJHdK1iYQXcQ&ust=1589274796928000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC0w5O8q-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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 O seu tío vive no edificio daquela rúa. 

 O tenis é o seu deporte favorito. 

 Ese rapaz que hai alí é o teu compañeiro. 

 Estas vacacións pasarémolas coa nosa tía naquela aldea. 

 

POSESIVOS:                               

DEMOSTRATIVOS: 

 

REPASAMOS OS PRONOMES PERSOAIS TÓNICOS e átonos 

 

1.Substitúe as palabras subliñadas por un pronome persoal: 

 A avoa de Rosa amósalle fotos todos os días. 
Ela

amósalle fotos todos os días. 

 Pedinlle ao quiosqueiro que me reserve a revista. 

Pedinlle a que me reserve a revista. 

 Mira! Pedro e María viven nesta casa. 

Mira! viven nesta casa. 

 A miña amiga e Xoán naceron en xullo. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://es.slideshare.net/diegovianes/pronomes-15197719/4&psig=AOvVaw1YRAYa-6Y7-cnle0AWhfeP&ust=1589275365051000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjsy5--q-kCFQAAAAAdAAAAABAN
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naceron en xullo. 

 Ti e mais eu sempre habemos ser amigos. 

sempre habemos ser amigos. 

 Onte ceei na casa que ten a tía de Rosa na vila. 

Onte ceei na casa que ten na vila. 

REPASO O DETERMINANTE ARTIGO 

O determinante artigo 

Gramática  

Le o texto e fíxate nas palabras subliñadas:  

 

O xoves fomos a un museo coa clase. Os cadros que se expoñen son moi 

bonitos. Unha guía do museo explicounos as técnicas máis empregadas na 

pintura.  

Os determinantes son palabras que se colocan diante do nome para indicar a 

que persoa, animal ou cousa nos referimos concretamente. Os determinantes 

concordan en xénero e número cos nomes.  

O artigo é un determinante que vai diante do nome. O artigo pode ser de 

dous tipos:  

 Determinado. Colócase diante do nome cando este se refire a algo xa 

coñecido e concreto: o, a, os, as. 

 Indeterminado. Colócase diante do nome cando este se refire a algo 

xeral ou descoñecido: un, unha, uns, unhas. 
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As contraccións dos artigos coas preposicións son: 

 

Coloca os artigos determinados e indeterminados que falten: 

Sempre quixen ter can ou cadela, pero meus pais nunca me 

deixaron. Agora que xa teño miña propia casa poderei ter todas 

mascotas que eu queira. 

Completa coa contracción de preposición e artigo que 

corresponda. Para que sexa máis doado a preposición aparece 

entre parénteses: 

 

(en) verán paseo (por) mañá en bicicleta e vou (a) praia. 

Cando volvo (de) paseo, xanto (con) miña familia (en) dos 

restaurantes que hai preto (de) nosa casa. 
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REPASO OS ADVERBIOS 

 

1.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 ……….. amén iremos cear. 

 

REPASAMOS O ACENTO NOS MONOSÍLABOS 

O acento gráfico nos monosílabos 

Ortografía  

As palabras monosílabas só teñen unha sílaba.  

Algunhas palabras monosílabas teñen que levar acento gráfico 

para diferencialas doutras palabras que se escriben igual:  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/355221489335222103/&psig=AOvVaw2iL3nVfOKEk6tRrShAsuZ-&ust=1589275839871000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKihwITAq-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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 dá → presente do verbo dar 

 dó → nota musical ou pena 

 nós → 1.a persoa do plural 

 té → infusión 

 vés → presente do verbo vir 

 á → contracción a + a 

 é → presente do verbo ser 

 da → contracción de + a 

 do → contracción de + o 

 nos → contracción en + os 

 te → letra ou pronome 

 ves → presente do verbo ver 

 a → artigo feminino 

 e → conxunción 

 

1.Explica por que levan acento gráfico os monosílabos nestas oracións: 

 

 A á daquel paxaro é de cor vermella. 

 Non podo beber té pola noite. 

 Nós imos facer un traballo en grupo. 

 Sinto dó cando vexo un can perdido. 

 Ela sempre lles dá cousas aos demais. 

 Miña irmá non sabe ler o dó. 

 Por que non vés á miña casa? 

2.Busca o significado das seguintes palabras e escribe unha oración con 

cada unha delas: 

 pé / pe 

 óso / oso 

 vós / vos 

 pór / por 
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REPASAMOS TEXTOS 

Describe esta paisaxe: 

As expresións de situación son moi utilizadas nas descricións 

de paisaxes: aos lados..., á súa esquerdanun dos extremos..., no 

centro..., na parte inferior..., arriba, preto de, debaixo, en primerio 

termo, ao lonxe... 
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 COMPRENSIÓN LECTORA 

Era unha cidade con moito tráfico, e no medio da cidade había un 

cruzamento, e no medio do cruzamento un garda urbano movía os brazos 

arreo, ao tempo que tocaba o chifre, coa cara toda colorada e a fronte 

engurrada. 

De socato, un cochiño verde chegou ao cruzamento e parou. Agarrada ao 

volante, había unha velliña moi delicada, que parecía que chegara a aquel 

cruzamento, e tamén a aquela cidade, por erro. 

 

O garda urbano comezou a facer uns acenos moi bruscos, tocou o chifre ata 

quedar sen folgos, e logo quitouno da boca para berrarlle: 

–Adiante, señora! A que está esperando? Bula! Pase! Circule! 

A velliña tentou poñer o coche en marcha, pero o motor non respondía, ben 

porque a anciá non era unha condutora demasiado experta ou ben porque o 

motor se avariara. 

–Multa! Voulle poñer unha multa! –berrou o garda urbano, moi enfadado, e 

sacou un caderniño. 

–Pero… perdóeme, señor garda –suplicou a anciá–, o meu cochiño non vai, 

non podo arrancar… 

–Silencio, ou a multa duplícase por insultos a un funcionario público! 

–Pero eu non o estou a insult… 

–Multa dobre! –dixo o garda, e empezou a escribir con moita rabia. 

A velliña salaiou, pagou a multa dobre e logo, con moitas dificultades, logrou 

poñer o coche en marcha. 
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Non obstante, antes de marchar fixo algo estraño: sacou pola ventá o seu 

pequeno puño pechado, soprou sobre el e abriuno, e despois o coche 

arredouse e desapareceu ao virar nunha curva. 

Un moscardo enorme comezou a zoar ao redor da cabeza do garda urbano. 

Zoaba e voaba, voaba e zoaba, e o garda daba golpes na cabeza e abaneaba 

a cara dun lado para o outro, anoxado. 

Pero, por moito que trataba de espantalo, o moscardo non marchaba: voaba 

e zoaba, zoaba e voaba. 

Máis encarnado ca nunca, o garda deu en mover os brazos sen xeito nin 

modo. Intentando matar o desesperante insecto, soltaba puñazos e palmadas, 

erguía e baixaba as mans, axitaba os brazos por aquí e por acolá… 

CATAPLÚN CATAPLÚN!, sentiuse de súpeto. 

Que ocorrera?1 

 

Pois ocorrera que todos os automobilistas, que chegaran ao cruzamento 

desde todas as direccións, confusos perante aqueles acenos desordenados e 

violentos que facía o garda, entenderan que debían avanzar cando debían 

parar, que tiñan que parar cando tiñan que avanzar, que habían de xirar por 

aquí cando habían de xirar por alá: nunha palabra, producírase un caos xeral, 

que acababa de desencadear o choque máis desastroso de toda a historia da 

cidade. 

"Boa a fixen! Armei unha lea de moito nabo!", cavilou o garda. "E agora que 

fago?". Estaba tan confundido que ficou inmóbil, esbrancuxado coma un 

morto, namentres os automobilistas baixaban dos coches crocados e se 

achegaban a el co puño en alto, decididos a arrearlle un bo moquete. 
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Despois daquilo, ao garda quitárono do seu posto e puxérono a dirixir o 

tráfico dos tractores no campo, nun camiño que estaba onde o aire dá a volta. 

Unha vez no ano, tan só unha vez, exactamente o día no que lle puxera a 

multa á velliña, un moscardo, ou unha bolboreta, ou un mosquito acudían a 

amolalo. Pero el non o espantaba por medo a que, malia que por alí soamente 

pasaba un tractor cadora e cando, puidese acontecer algún desastre. 

Roberto PIUMINI: "A vinganza do moscardo", en O peto máxico (adaptación). Barcelona, Vicens Vives, 2012. 

Ilustracións de Anna Laura Cantone 

 

Lembra a lectura e responde as preguntas que tes a 

continuación: 

 

 De que traballa o protagonista da lectura? 

 Con que se atopa? Que lle pasa? 

 Por que motivo lle pon unha multa á velliña? 

 Tras pagar a multa, a velliña fai unha cousa estraña. Que fai?  

 Que sucede a continuación? 

 Que catástrofe provocan os acenos do garda? 

 Onde acaba o garda urbano? 

 

Ler e comprender 

Reflexiona acerca da lectura mentres respondes as preguntas que tes a 

continuación: 
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 Por que cres que o garda actúa así coa velliña? Amósase comprensivo? 

Cres que é mala persoa ou que só está nervioso polo atoamento da cidade? 

 Que lección cres que aprendeu o garda cando o destinaron a un sitio 

moito máis tranquilo? Cres que lle gusta ou non? 

 A anciá é un personaxe moi misterioso. Cres que ten poderes? De onde 

cres que saíu? Cal é a súa función na historia? 

 Cada ano, un moscardo, un mosquito ou unha bolboreta achéganse ao 

garda. Para que? Cal cres que é a súa misión? 

 

Ler e comprender 

O modo de vida do garda cambia cando deixa de traballar na cidade. Que 

actividades da túa vida diaria cres que cambiarían se marchases vivir do 

campo á cidade, ou da cidade ao campo? Fíxate nos exemplos: 

 CIDADE 

vantaxes: espectáculos…………………………………. 

desvantaxes: atoamentos………………………………….. 

 CAMPO 

vantaxes: tranquilidade………………………………………….. 

desvantaxes: poucas tendas……………………………………. 

 

 

 


