
7. ACTIVIDADES SOBRE MIN PARA 5º E 6º DE E. PRIMARIA

ACTIVIDADE EP7_SOCIAIS

A LIÑA DO TEMPO

Xa che contei nesta guía algo sobre min. Agora quero que me demostres canto sabes ti disto. Or-
dena cronoloxicamente estes feitos históricos (do máis antigo ao máis recente).

Entro en prisión Dou clases en Lugo

Son o primeiro catedrático en lingua galega Entro na Real Academia Galega

Publico unha gramática do galego Paso a escribir parecido ao portugués

 
PENSAR

 
ESCRIBIR

ACTIVIDADE EP8_MATES

DOUS TEXTOS, DÚAS PREGUNTAS

Le estes dous textos sobre min extraídos da Wikipedia e de Galicia Confidencial:

IMAXE: WIKIPEDIA.

IMAXE: GALICIA CONFIDENCIAL.

Agora, resolve estas preguntas que xorden:

1. Cantos anos tiña cando publiquei a Gramática elemental del gallego común?
2. Por que é polémica a miña elección para o Día das Letras Galegas?

  
PENSAR

 
ESCRIBIR

 
EDI

 
TABLETA

 
MÓBIL
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WIKIPEDIA

GALICIA CONFIDENCIAL

https://gl.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Carballo_Calero
https://gl.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3n_Fraguas
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/97674-carvalho-calero-figuras-controvertidas-dia-letras-galegas
https://www.cultura.gal/gl/nova/46211


ACTIVIDADE EP9_LINGUA_LECT. COMPRENSIVA_APR. COOP.
LEDE E CONTESTADE!

Por grupos, lede o apartado 2 da guía titulado A miña vida en poucas palabras e contestade as 
seguintes cuestións:

1. Como se chama o partido do que participo na súa fundación?

2. Entro no cárcere. En que bando loito na Guerra Civil?

3. En que ano comezo a impartir clases como interino na Universidade de Santiago de Compostela?

4. Cal é o título da miña primeira novela?

5. Nomea, polo menos, 2 oficios aos que dedico a miña vida?

6. Como se titula o libro no que falo sobre a forma de escribir en galego?

7. Nomea 3 institucións que eu participo.

    

 

LER

 

BUSCAR

 

FALAR

 

ESCRIBIR
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ACTIVIDADE EP10_LINGUA_ED. IGUALDADE_APR. COOPERATIVA

OS PERSOEIROS MISTERIOSOS

Por grupos, investigade (preguntando a alguén, consultando na Internet, buscando en libros...) e 

escribide quen somos os persoeiros das fotos. Unha é moi sinxela. Non vos queixedes :)

Se vos atopades perdidos ou perdidas, aquí tendes dúas pistas:
• Pista 1: a todos e todas se nos dedicou o Día das Letras Galegas.
• Pista 2: as nosas iniciais son, por orde, EBA, RC, MVM e RCC.

Solucións ao final da guía.

 

BUSCAR

 

FALAR

 

ESCRIBIR

 

EDI

 

TABLETA

 

MÓBIL
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ACTIVIDADE EP11_LINGUA_MATES_APR. COOP.
CIFRAS E LETRAS

Buscamos unha palabra de 7 letras relacionada co meu nome.

A C L R A S V HO
Seguimos con letras, procuramos agora outra palabra de 7 letras, pero pode haber máis e
maiores.

OP T GU R S E U
E agora as cifras. Con estes números da miña vida tes que chegar ao resultado de 55.
Podes sumar, restar, dividir e multiplicar e non é obrigatorio usar todos os números. O
tempo empeza xa!

Século de nacemento

20
Día de nacemento

30
Libros que publico

20
Mes de nacemento

10
Día de pasamento

25

Solucións ao final da guía.

 
PENSAR

 
ESCRIBIR

 
EDI

 
TABLETA

 
MÓBIL

ACTIVIDADE EP12_EXPRESIÓN ESCRITA

INVENTANDO POESÍA

Xa descubriches a palabra que falta na poesía do cartel número 9? Co intelixente que es
seguro que si. Pois con ela e coas que ves en negriña no poema inventa a túa propia po-
esía.

O meu corazón

paxaro de XXX

aos homes amaba.

 
PENSAR

 
ESCRIBIR
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