
Un animal extraordinario

Nome  Data   

1
PROBA

Un animal extraordinario

O ornitorrinco é un dos animais máis estraños da natureza. Semella unha combinación  
de animais diferentes. Ten peteiro e pon ovos, pero ten o corpo cuberto de pelo e dálles  
de mamar ás crías.

Onde vive?

O ornitorrinco vive nas zonas cálidas  
de Australia e Tasmania. É un animal 
semiacuático, tímido e bastante difícil  
de observar.

Constrúe as goridas na orela dos ríos, xa que 
pasa a maior parte da vida nadando e buscando 
alimento. Cando sae á terra, camiña con 
dificultade, arrastrándose sobre o ventre.

Como é?

O corpo do ornitorrinco mide entre 30 e 45 cm. Está cuberto de pelos grosos e escuros,  
e, de forma, aseméllase á lontra; non obstante, o seu rabo lembra o do castor.

Ten a cabeza pequeniña e plana e un bico largo onde se atopan os orificios nasais. Os ollos 
son pequenos e están localizados nun prego que ten xusto detrás do morro. 

As súas patas parécense ás dos 
réptiles, porque son curtas e non 
están situadas debaixo do corpo, 
senón aos lados. Tamén se parecen  
a algúns réptiles no feito de que os 
machos poden inxectar veleno para 
defenderse. Fano cun aguillón afiado 
que teñen nos nocellos posteriores.

Os últimos estudos sobre  
o ornitorrinco afirman que é un 
animal mamífero, un réptil e unha 
ave ao mesmo tempo. Sen ningunha 
dúbida, é un animal extraordinario!

1  Le o texto cunha pronuncia, cunha entoación e cun ritmo axeitados.
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PROBA UNIDADE 1

2  Contesta.

•  Que información sobre o texto podes saber lendo só os títulos?

 

•  Que información lle engaden as fotografías?

 

3  Que datos do esquema poderías completar coa información que che dá o texto? 
Arrodéaos.

4  En que se asemella o ornitorrinco a estes animais? Escríbeo.

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.  

Características 
físicas

Época de 
reprodución

AlimentaciónMedio  
onde vive

Modo de 
desprazarse

Nome do animal

A

D

C

F

B

E
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PROBA UNIDADE 1

 

 

 

 

5  Substitúe en cada oración a palabra destacada por unha das seguintes.  
Utiliza, se che cómpre, o dicionario.

buratos       temperada       situados

•  O ornitorrinco vive nunha zona cálida.

•  Os ollos están localizados nun prego xusto detrás do morro. 

•  No bico, atópanse os orificios nasais.

6  Busca palabras de cada tipo no primeiro parágrafo do texto. Escribe unha sílaba 
en cada recadro e pinta a tónica.

POLISÍLABAS

      

TRISÍLABAS

       

BISÍLABAS

  

MONOSÍLABAS

  

7  Describe un animal que che guste. Busca información en Internet e ordena  
as túas ideas a partir do esquema da actividade 3.
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Conversas a distancia

Nome  Data   

2
PROBA

 Viveiro, 10 de outubro de 2015

Estimado Uxío:

Como che vai? Espero que esteas moi ben. Escríboche porque tiña ganas de conversar  
un pouco contigo. Ben, conversar, conversar... por carta non se pode. Pero ti xa me entendes...

Non teño moitas cousas que contarche: vou ao colexio, fago os deberes e aínda vou ao tenis  
os luns, os mércores e os venres. Por certo, o outro día participei nun torneo e utilicei a túa 
xogada secreta. Lémbraste? Ti sempre me gañabas grazas á túa xogada...

Ben, Uxío, outro día escribireiche outra carta. É que agora non sei que máis che hei poñer.

Un aperta do teu amigo,

Roi

Londres, 14 de outubro de 2015
Estimado Roi:
Aledeime moito de recibir a túa carta! Nunca ninguén me enviara unha. Só 
unha vez a miña amiga Carmela me mandou unha postal.
Si, é verdade, non sei como se di «teño ganas de conversar contigo» cando o que fas  
é escribir unha carta. (Agora río). Ah!, iso ponse: he, he!
Eu tampouco sei moi ben qué contar. Como será que cando estamos xuntos non paramos  
de charlar e agora non sabemos que dicirnos? Debe ser que non estamos afeitos  
a comunicarnos por escrito.
En Londres vai frío e faise de noite axiña. Aínda non fixen amigos e estou un pouco 
desorientado. Supoño que aínda preciso un pouco máis de tempo, pois só hai un par  
de semanas que chegamos.
Outro día volvereiche escribir. Para ser as nosas primeiras cartas, non che teñen dúbida.
Aburiño e deica pronto!
Uxío

Conversas a distancia

1  Le o texto cunha pronuncia, cunha entoación e cun ritmo axeitados.
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2  Contesta.

•  Quen escribe a primeira carta? A quen lla escribe?

•   Se as cartas tardan dous días en chegar ao lugar de destino, canto tempo tardou 
Uxío en contestar?

•  Por que cres que lles custa escribir cartas a estes amigos?

•  Pensas que Uxío está de vacacións? Que lle pasaría?

3  Que diferenzas hai entre unha carta e unha postal? Escribe tres.

4  Marca o significado destas palabras. Se che cómpre, consulta o dicionario.

Cuño:

  Pequena estampiña que se apega nas cartas coa que se paga o transporte.

  Personaxe malvado a quen non lle gustan os selos.

  Instrumento cun debuxo ou inscrición gravados para imprimilos en moedas, cartas, etc.

Remitente:

  Quen recibe unha carta pero non a abre porque lle dá preguiza lela.

   Quen fai un envío e escribe o seu enderezo na parte de atrás do sobre.

  Quen recibe unha carta.

Destinatario:

  Quen envía unha carta.

   Quen entrega unha carta no destino indicado.

  Quen recibe unha carta.

PROBA UNIDADE 2
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5  Escribe outros tipos de documentos ou comunicacións que podes atopar dentro  
da caixa do correo da casa, á parte de cartas, e explica para que serven.

6  Que palabras pode utilizar Roi para non repetir dicir? Completa os ocos  
cos verbos do recadro.

Uxío, onte estiven coa nosa amiga Raquel e díxenlle       

que me escribiras desde Londres. 

Ela díxome        se xa fixeras amigos e eu díxenlle 

       que aínda estabas coñecendo xente.

7  Alonga esta oración engadindo polo menos unha palabra máis cada vez.

•  Uxío escribiume.

•  Uxío escribiume  

•  Uxío escribiume  

•  Uxío escribiume  

8  Que lle contarías a un amigo se estivese en Londres? Inventa e escribe unha carta.

Lémbrate de poñer o lugar e a data, o saúdo, a despedida e a sinatura.

PROBA UNIDADE 2

preguntar

contar 

responder
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A festa do terror

Nome  Data   

3
PROBA

A festa do terror

Púxose de moda unha maneira de divertirse nova: 
convidar os amigos a unha festa e converter  
o luscofusco no máis terrorífico da súa vida.

É a idea que tivo Ánxela Marín, unha actriz  
con moitos anos de experiencia no mundo  
do espectáculo.

–En que consiste o seu traballo?

–Unha persoa contrátame en segredo e convida  
un grupo de amigos á súa casa. Na metade  
da festa, chego coma se fose unha convidada máis  
e mestúrome coa xente. A partir dese momento,  
dedícome a asustalos

–Como reaccionan as persoas?

–Ao comezo sorpréndense moito, pero despois ven que son unha actriz e rin moitísimo. 
Con todo, máis dun saíu correndo, morto de medo.

–Que fas para asustalos?

–Levo arañas de plástico, unha cicatriz debuxada nun 
brazo... Non vos vou contar nada máis do meu traballo. 
Moitas persoas poderían ler os trucos e pode ser que  
os atope en calquera festa. O que vos podo asegurar  
é que teño moita imaxinación e que vin centos  
de películas de medo.

–Como se lle ocorreu esta idea?

–Todo comezou cando unha amiga me convidou  
a un hotel do terror. Eu non sabía nada e á noite  
comezaron a aparecer fantasmas e zombis que paseaban 
pola recepción e polo comedor. Ao comezo, asusteime, 
pero despois rin moitísimo; así que decidín facer unha 
cousa parecida. Pero nunca pensei que ía ter tanto  
éxito.

1  Le o texto cunha pronuncia, cunha entoación e cun ritmo axeitados.
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2  Que tipo de texto liches? Márcao e explica como o sabes.

 Un poema.            Unha peza teatral.                      Unha entrevista.

3  A que momento do que explica o texto corresponden estes debuxos? Escríbeo.

A                         B                         C

A.  

B.  

C.  

4  Por que di estas palabras Ánxela Marín? Explica.

5  Que anuncio pertence a Ánxela Marín? Márcao e subliña as palabras  
que che axudaron a recoñecelo. 

PROBA UNIDADE 3

Non vos vou 
contar nada máis 
do meu traballo.

ANIMACIóN DE FESTAS

Ofrécese profesional cun 

longo percorrido no mundo 

da interpretación.

AMBIENTACIóN DE FESTAS

Ofrécese profesional con moita 

experiencia no mundo  

da decoración.
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6  Forma o masculino ou o feminino das seguintes palabras.

actriz ▶         

vaca ▶         

pintor ▶         

cabalo ▶         

emperatriz ▶         

xuíza  ▶         

7  Escribe polo menos tres palabras da familia de horror. 

Se o precisas, podes consultar o dicionario.

8  Completa a texto do globo con r ou rr.

 

Non te __ías. Esta seño__a  
é te__o __ífica. Leva a__añas vivas  

dentro da ca__tei__a e ten unha ma__ca 
estraña na ca__a. Creo que é pa__ente  

de Drácula. Estou ate__ada!

9  A quen che gustaría entrevistar? Inventa dúas preguntas que lle farías e tamén  
as respostas correspondentes. 

Podes elixir algunha destas ideas: un actor ou unha actriz que che guste, un personaxe 
dun conto, un amigo...

PROBA UNIDADE 3

Entrevista a  

– 

 

– 

 

– 

– 
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Un paseo pola cidade

Nome  Data   

4
PROBA

Un paseo pola cidade

Gústache viaxar? Se é así, tes que aprender a utilizar un plano. É a mellor maneira de saber 
onde se atopan os edificios, os monumentos e os lugares de interese dunha cidade.  
E, por descontado, o mellor xeito de saber como chegar. 

1. Catedral 3. Teatro 5. Hospital
2. Museo da cidade 4. Concello 6. Estación
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R
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 S
ol

Rúa Nova

Rúa  da  Lúa

Rúa dos Cast iñeiros

Rúa  da  Paz

Rúa  Derei ta

1  Le o texto cunha pronuncia, cunha entoación e cun ritmo axeitados.

Paseo  Novo

Circ
un

va
la

ci
ón

 n
or

te

Praza da 
Árbore
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2  Onde che poderían dar este plano? Marca a resposta correcta.

  Nunha panadaría.

  Nunha oficina de turismo.

  Nun hospital.

3  Contesta.

•  Para que serven os números que hai no plano?

•   Sabes como se chama a información que se atopa debaixo do plano? Arrodéao. 
Se o precisas, podes consultar o dicionario.

conto          historia          lenda

•   Ademais dos que hai no exemplo da lectura, que outros edificios, monumentos  
ou lugares de interese se adoitan atopar nun plano? Escribe tres como mínimo.

4  Sabes seguir as indicacións? Observa o plano e traza o percorrido que suxire 
este señor.

▶  Que edificio busca o turista?

5  Cres que o señor indicou correctamente como se chega a este lugar?  
Traza un percorrido máis curto e escribe as indicacións novas.

PROBA UNIDADE 4

Atopámonos no museo da cidade. Para chegar  
onde ti queres, tes que coller a rúa da Paz e xirar  

á dereita pola rúa do Sol. Despois, tes que continuar 
recto e xirar na terceira rúa á man esquerda. Continúa 

por esta rúa e, ao chegar á rúa do Mar, xira cara  
á esquerda ata atopar a rúa Dereita. Desde alí,  

á dereita, poderás ver o edificio que buscas.
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6  O substantivo rúa significa ‘vía de comunicación’. Escribe outros nomes que hai 
no plano e que tamén son vías de comunicación. 

▶   Cal dos nomes que escribiches corresponde a esta definición? Consulta, se che 
cómpre, o dicionario.

Lugar amplo onde adoitan confluír varias rúas:  

7  Coñeces palabras que se forman a partir do palabra vía? Escribe polo menos 
catro. Se che cómpre, utiliza o dicionario.

8  Observa este formulario e complétao cos datos do teu enderezo.

Nome da rúa:  

Número:           Piso (letra, escaleira...):  

Código postal:           Localidade:  

Provincia:  

▶  Pensa. Para que cres que pode servir o código postal? 

9  Sabes o nome das rúas próximas á túa casa? Apréndeas e sigue as indicacións  
para debuxalas nun plano.

Comeza debuxando a túa rúa. Despois, debuxa e escribe os nomes de tres rúas máis, 
como mínimo.

PROBA UNIDADE 4
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Alicia Caediza

Nome  Data   

5
PROBA

Alicia Caediza

Esta é a historia de Alicia Caediza, que caía sempre  
e en todos os lugares.

Un día, o seu avó buscábaa para levala ao parque:

–Alicia! Onde estás, Alicia?

–Estou aquí, avó.

–Onde?

–Aquí, dentro da botella. Tiña sede e caín dentro.

E alí estaba, nadando con toda a súa forza para non  
afundir. Sorte que o verán anterior aprendera  
a facer a ra na praia.

–Espera un momento, que agora te saco.

O avó meteu unha cordiña dentro da botella e Alicia  
agarrouna e subiu con axilidade. Era unha boa  
ximnasta.

Noutra ocasión, Alicia tamén desapareceu. Remexía  
o caixón dos manteis cando alguén o pechou  
sen decatarse de que ela estaba dentro.

Alicia atopouse ás escuras, pero non tivo medo. Unha vez  
caera dentro dunha billa, e alí si que estaba escuro.

Seus pais chegaron do traballo e rifáronlles aos avós:

–Xa vemos que ben a coidades!

–Os nosos fillos non caían dentro das billas –protestaban os avós. No noso tempo,  
só caían da camiña e levaban algún croquiño na cabeciña.

Que abrazos lle deron cando a atoparon! Pero Alicia aproveitou a ocasión para caer 
dentro do peto da chaqueta de seu pai, e cando a sacaron de alí xa tivera tempo  
de manchar toda a cara xogando co bolígrafo.

Gianni RodaRi. Contos por teléfono 
(adaptación)

1  Le o texto cunha pronuncia, cunha entoación e cun ritmo axeitados.
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2  Que tipo de lectura é? Subliña a resposta correcta.

É un conto fantástico.                  É unha historia verdadeira.                  É unha noticia.

3  Que pasa? Marca o debuxo que pertence á lectura.

▶  Explica por que non son verdadeiros os debuxos que non marcaches.

4  Explica que quere dicir o apelido de Alicia. Despois, indica con que característica 
da protagonista garda relación ese apelido.

5  Ordena estes sucesos tal como se presentan na lectura.

  Alicia cae dentro dunha billa.

  Alicia cae dentro dunha botella con líquido.

  Alicia cae dentro do peto da chaqueta de seu pai.

  Alicia cae dentro do caixón dos manteis.

PROBA UNIDADE 5
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6  Le estas palabras do texto e contesta.

•   Quen pronuncia esta oración?

•   Por que din estas palabras?

•   Que diminutivos hai no enunciado? Cópiaos.

7  Completa o cadro escribindo os diminutivos e os aumentativos de cada palabra.  

8  Que lle podería pasar á protagonista da lectura se comese unha galleta máxica 
que a fixese medrar? Inventa e escribe unha anécdota.

Non esquezas incluír un título e utilizar algún aumentativo e diminutivo.

PROBA UNIDADE 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Diminutivo Aumentativo

cadro

pelota

libro

No noso tempo,  
só caían da camiña  

e levaban algún croquiño 
na cabeciña.
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