
3º ED. PRIMARIA 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES 11ª semana.  

Actividades de matemáticas, “lengua castellana” e textos de ciencias naturais. Proxectos e xogos.  

LUNS 25 DE MAIO 

Actividades de matemáticas. 

 

Actividades de “lengua castellana”. 

Lee el texto y responde a las preguntas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



MARTES 26  DE MAIO 

Actividades de matemáticas 

 

 

Actividades de “lengua castellana”. 

Repasa el texto de ayer responde a las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉRCORES 27  DE MAIO 

Actividades de matemáticas 

 Divide. 

 5.161 : 3 = 

 



 

 

 

 

 

 

 

MÉRCORES 27 DE MAIO 

Actividades de matemáticas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Divide. 

         432 : 4 =    //    4.850 : 2 =    //    627 : 5 = 

 

 



 TRABALLAMOS CON PEQUENOS TEXTOS.  FACEMOS A LECTURA E DESPOIS 

COMPLETAMOS OS EXERCICIOS. Repasamos ciencias naturais. 
 

REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

As aves son ovíparas, están cubertas de plumas e respiran por pulmóns. Teñen peteiro e ás. 

Algúns grupos importantes de aves son as corredoras, as nadadoras, as rapaces e os paxaros. 

COMPLETA O SEGUINTE TEXTO SOBRE AS AVES. 

As aves son animais __________________ que teñen o corpo cuberto de  ________________. 

Teñen ____________ e un ________________ duro. Todas as aves respiran por 

________________ e poñen ovos, polo que son __________________. Os adultos danlles calor 

aos ovos, é dicir, __________________. 

 

REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Os réptiles, os anfibios e os peixes son vertebrados ovíparos. Os réptiles respiran por pulmóns; 

os anfibios, por pulmóns e pola pel; e os peixes por branquias. 

Os réptiles e os peixes están cubertos de escamas. A maioría dos réptiles e os anfibios teñen 

patas, e os peixes, aletas. 

COMPLETA COAS PALABRAS DO RECADRO 

 

 

Os réptiles son un grupo de  __________________ que, na súa maioría, viven na 

_______________ e se desprazan a ________________________. Respiran cos 

________________. A súa pel está cuberta de ________________. Son ________________ e 

non adoitan chocar os ovos nin coidar das crías. 

COMO SON OS ANFIBIOS?  COMPLETA. 

 Os anfibios teñen a pel ____________________. 

 Cando nacen respiran na ________________ e desprázanse cun  ________________. 

 Os adultos respiran por  ________________  ou pola  ________________. 

 Teñen _________________________ para desprazarse. 

Escamas – catro patas – pulmóns – ovíparos – vertebrados -- terra 



RODEA AS PALABRAS CORRECTAS 

 Os peixes respiran na auga con branquias / pulmóns. 

 Os peixes están cubertos de plumas / escamas. 

 Os peixes son ovíparos / vivíparos. 

 Os peixes desprázanse coas patas / aletas. 

REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Os insectos pertencen ao grupo dos artrópodos. 

O seu corpo está formado pola cabeza, o tórax e o abdome. Na cabeza están a boca, os ollos e 

as antenas. Do tórax sáenlles seis patas e, normalmente, as ás, que poden ser dúas ou catro. 

Os insectos son ovíparos. Cando saen do ovo, son larvas e teñen forma de verme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XOVES 28 DE MAIO 

Actividades de matemáticas       ------    E L    T I E M P O 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de lectura. Repasamos ciencias naturais 

Le o texto da páxina seguinte e contesta ás preguntas. 

 



R I R   É   S A N 

Cando pasamos un momento divertido rimos, pero ademais o riso é moi beneficioso para o noso 

corpo. Ao rir, poñemos en movemento todos os músculos da cara, e se rimos ás gargalladas, 

estimúlase a respiración, aumenta a circulación do sangue, límpanse con bágoas os nosos ollos e 

o sistema dixestivo recibe unha masaxe estimulante.  

O riso tamén mellora o noso estado de ánimo e a relación cos demais. Unhas boas gargalladas 

teñen efectos benéficos para todo o corpo e, en moitas ocasións, son contaxiosas. 

Por todas estas razóns, non é de estrañar que nalgunhas culturas se lles dea moita importancia 

ao bo humor e ao riso, considerados unha expresión de sabedoría. 

1. Contesta as seguintes preguntas. 

 Que músculos poñemos en movemento ao rir? 

 Choraches algunha vez de riso? Escribe o que che fixo tanta graza. 

 Cando te sentes mellor, cando ris ou cando estás enfadado/a? Explica a resposta. 

2. Debuxa unha cara que estea sorrindo e outra triste ou enfadada. 

Que partes da cara cambiaches nos teus debuxos? 

3. Cando rimos, o cerebro actívase e ocórrensenos novas ideas divertidas para seguir rindo. 

Escribe un chiste ou unha anécdota que che faga rir. 

VENRES 29 DE MAIO 

Xa rematamos as propostas para o proxecto sobre Vimianzo. Se cubriches as fichas, agora fai 

unha portada na que apareza o título, o teu nome, curso e data (abril-maio 2020). Tamén debes 

facer o índice e grampar todo.  

No caso de que decidiras presentar a información doutra maneira, pensa como podes unir as 

distintas partes para que queden recollidas nun único traballo. 

 

MODELO PARA A PORTADA MODELO PARA O ÍNDICE 

 

 

 

O LUGAR ONDE VIVIMOS 

 

 

                                               APELIDO APELIDO, NOME 

                                          3º Ed. Primaria – abril/maio 2020 

 

 

 

Í N D I C E 

 

1. Situación xeográfica 

2. Servizos e transportes 

3. Monumentos e lugares de interese 

4. Personaxes relevantes 

5. Festas e costumes 

 



PROXECTO – O MUNDO DOS INSECTOS 

Imos investigar un pouco sobre os insectos. Faremos un álbum e algunha maqueta, para coñecer 

mellor os tipos de insectos e as súas características. Iremos escribindo o que vaiamos 

descubrindo. Comezamos… 

 Que sabemos dos insectos?  

 
 
Onde se poden 
atopar insectos? 
 

 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 
Que tamaño teñen? 
 

 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 
Onde soen vivir? 
 

 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Nomes de insectos 
 

 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 
Fotografías ou  
debuxos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MUNDO DOS INSECTOS   --   Observamos insectos?  

Para coñecer mellor os insectos, imos observalos no seu hábitat natural; arredor da casa, 

durante un paseo, etc. Fíxate ben nos detalles e completa a táboa. 

 

 

Nome do insecto 

 

Onde estaba? 

 

Comentario 

 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 



 

 Como todas as semanas, ademais das actividades propostas para facer 

cada día. Comparto outras para que vaias facendo ao longo da semana, 

cando ti consideres. 

 

 

 O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do cole, deseñou dúas ruletas de palabras (unha 

máis fácil e outra máis sinxela) sobre a figura de  Ricardo Carvalho Calero. 

Pincha no enlace e divírtete demostrando canto sabes do autor!!     

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanvicenzo/node/850 

 

 

 Tamén podes repetir a actividade de ioga que compartín fai unhas semanas. Aquí deixo o 

enlace outra vez. 

      https://www.youtube.com/watch?v=u0vTvMh1I04 

 

 Gustáronche as actividades do Caderno Verde de SOGAMA? Podes volver entrar e ver se 

puxeron algunha actividade nova. Este é o enlace… 

      http://www.cadernoverde.gal/category/2o-ciclo-educacion-primaria/ 

    

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanvicenzo/node/850
https://www.youtube.com/watch?v=u0vTvMh1I04
http://www.cadernoverde.gal/category/2o-ciclo-educacion-primaria/

