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Observa con atención esta imaxe e contesta ás preguntas: 

 

 

Busca tres animais e escribe os seus nomes: 

 

Cantos nenos hai? E cantas nenas? 

 

Que fai o neno de camiseta azul e pantalón curto vermello? 

 

Quen rega as plantas? 

 

Que sinala o rapaz que ten unha gorra vermella? 

 

Quen está collendo unha bolboreta? 

 

Esta imaxe é de: (rodea a resposta correcta) 

Outono          Inverno          Primavera          Verán  
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Estes nomes teñen xénero feminino. Escribe o masculino: 

    

Estas oracións están en masculino. Cambia as palabras subliñadas e 

escríbeas en feminino: 

 Exemplo:   O can ladrou toda a noite. 

                 A cadela  ladrou toda a noite. 

 

O meu avó é moi bo. 

 

Gústame moito xogar cos meus amigos. 

 

O señor entrou na casa. 

 

O cabalo está na herbeira. 

 

Mira que neno máis alto. 

 

Meu pai é moi traballador. 

  

FEMININO MASCULINO 

a nai o pai 

a avoa  

a madriña  

a filla  

FEMININO MASCULINO 

unha amiga un amigo 

unha  irmá  

unha tía  

unha mestra  
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Escribe cinco oracións sobre esta imaxe: 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe o plural destes nomes: 

SINGULAR PLURAL 

casa  

can  

árbore  

vaso  

xogo  

herba  

SINGULAR PLURAL 

paxaro paxaros 

nube  

sol  

bolboreta  

pomba  

abella  

RECORDA: 

 flor                   flores 

SINGULAR        PLURAL 
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Estas oracións están en plural. Cambia as palabras subliñadas e 

escríbeas en singular: 

 Exemplo:   Os nenos xogan no parque. 

                 O neno xoga no parque. 

 

As galiñas entran no galiñeiro. 

 

Ainoha fai moi ben os exercicios. 

 

Os paxaros voan moi alto. 

 

Onte vin unhas películas. 

 

As pulseiras son de ouro. 

 

 

Escribe o nome de: 

 Dúas prendas de vestir: 

 Dous animais:  

 Tres  froitas:  

  Dúas bebidas:  

 Dous nomes propios de persoas:  

 Dous electrodomésticos: 
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Le con atención e contesta ás preguntas: 

 

Cando se ducha? 

 

Que día da semana se baña durante máis tempo? 

 

Cantos anos ten o neno? 

 

Axúdalle alguén a bañarse? Por que? 

 

Con que se enxabona? A que ole o champú? 
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Relaciona cada nome propio co seu nome común: 

 

Nome propio (escríbese a primeira letra con    

MAIÚSCULA) 
Nome común 

 

María 

 

can 

Pontevedra home 

Ulla muller 

Tobi río 

Xosé colexio 

Pérez Viondi cidade 

 

Completa estas oracións con nomes propios (non te esquezas da letra 

maiúscula): 

 O meu gato chámase 

                                    é o nome de miña nai. 

 Onte bañeime no río                                . 

                                 é un neno moi traballador.  

Completa con nomes comúns do recadro: 

o A                              le moi ben. 

o As                                puxeron unha ducia de ovos. 

o Agora vou facer os                                . 

o Miña nai cortou o                  co                           . 

o O                 está soleado. 

o De sobremesa imos tomar       . 

galiñas 

xeado 

nena 

pan 

coitelo 

día 

deberes 
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Le con atención e contesta ás preguntas: 

 

Caracterízase por ter orellas grandes,  dous 

cornos pequenos recubertos de pelo e unha 

enorme lingua. 
  

É un animal mamífero, as crías nacen  

vivas   do ventre da nai e maman leite. 
 

Tamén é herbívoro porque se alimenta de plantas. Come herbas, 

follas, froitos… 

 

 

 
 

 

Vive nas selvas de África, concretamente na República do 

Congo. 

 É tranquilo,  solitario e gústalle saír de noite. 

O okapi está en perigo de extinción porque estivo a punto de 

desaparecer debido aos cazadores furtivos, á deforestación da 

selva, ás guerras… 

   

 

O okapi é un animal moi curioso porque 

ten patas de cebra, corpo de cabalo e 

cabeza de xirafa. 
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Que é o okapi? 

 

O okapi é un animal herbívoro ou carnívoro? Por que? 

 

Donde vive? 

 

Que parte do corpo do okapi nos recorda a unha cebra? 

 

Relaciona: 

orellas  pequenos e 

     cubertos de pelo 

cornos  enorme 

lingua  grandes 
 

 

Que significa que o okapi está en “perigo de extinción”? Rodea a 

resposta correcta: 

 

 a. Que hai moitos okapis. 

 b. Que hai poucos okapis. 

 c. Que os okapis saen de noite. 

Une cada expresión co seu significado: 

cazadores furtivos  Corta masiva de árbores e 

vexetación dun terreo 

 

deforestación  Que lle gusta andar so. 

 

 

solitario 

 Persoas que cazan cando está 

prohibido. 

cabeza  de cebra 

patas  de cabalo 

corpo  de xirafa 
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Analiza estos nomes marcando a casilla correspondente cunha x. 

Fíxate nos exemplos: 

Nome Propio Común 
Xénero Número 

masculino feminino singular plural 

Xosé X      

camiseta  X  X X  

sol       

cans       

rapazas       

exercicios       

Santiago       

canción       

pan       

familia       

pelo       

 

Escribe oracións con estas parellas de palabras (recorda empezar 

con letra maiúscula e acabar cun punto): 

nubes-vento 

 

primavera-paxaros 

 

flores-bolboretas 

 

margaridas-campo 

 

follas-árbores 
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Observa con atención esta imaxe e contesta ás preguntas: 

 

Que animal vai detrás do crocodilo: 

 

E diante do crocodilo? 

 

Encontra unha froita na imaxe e escribe o seu nome. 

 

Como se chaman os animais que están á esquerda do río? 

 

Describe a xirafa: tamaño, cor, que ten na cabeza, como é o seu 

pescozo…  

 

 

 

  



Elena Canedo de la Torre - PT                                                                                  Procedencia imaxes: Internet 
 
 

 

11 

Le con atención e contesta ás preguntas: 

Os desertos son zonas moi secas onde 

chove moi pouco. Poden pasar anos sen que 

caia unha pinga de auga.

Nestes lugares o clima é extremo; e dicir, polo día vai 

moitísima calor e polas noites, moito frío. Ás veces sopra un 

vento tan forte que levanta a area producindo enormes 

tormentas de area que fan que non se vexa nada. 

Existen   diferentes  tipos  de   desertos;   

pero   os   máis   coñecidos   son  os   que   

teñen  dunas   que  son   grandes   montañas   

de  area. 

As  plantas  do  deserto   teñen  follas    moi   

pequenas, talos  carnosos e raíces moi  

longas para  aproveitar   a   pouca  

humidade. Así, nestas zonas podemos 

encontar cactus, arbustos   e cardos. 

Os animais do deserto tamén están 

adaptados a vivir con altas temperaturas. 

Alí  podemos encontrar lagartos, serpes, 

escorpións, tarántulas, ratos, coiotes, 

zorros do deserto e camelos. 
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De que trata a lectura? 

 

Que é un deserto? 

 

Que son as dunas? 

 

Escribe o nome de tres animais que viven no deserto: 

 

Que provoca o vento no deserto?  

 

 

Por que pensas que as raíces das plantas do deserto son moi longas? 

Sinala a resposta correcta: 

 

a. Porque así medran menos. 

b. Porque así poden absorber as augas subterráneas e suxeitarse 

mellor á area. 

c. Para que non as coman os animais. 
 

Escribe verdadeiro (V) ou falso (F): 

As plantas do deserto teñen follas moi grandes. 

Nos desertos hai escorpións.  

Pola noite nos desertos vai moito frío.  

Nos desertos hai prados con herba fresca.  

As raíces das plantas do deserto son moi longas. 

Polo día nos desertos vai moita calor.                                     


