
 
 
 
 

 

Tarefas 11 ao 15 maio de 2020 
 

 Luns 11: 
* Matemáticas: Páx. Web: 
       https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-horas-cuartos-hora 
         https://es.ixl.com/math/2-primaria/medir-con-objetos        
 

* Lingua galega: Investigamos 3, 4, 6 e 7 
* English: Monday 

 
Martes 12: 
* Matemáticas: Ficha Series 

                        * Lengua galega: Páx. Web: https://view.genial.ly/5eb042186f16bf0d194d52c8 
* English: Tuesday 
 

Mércores 13: 
* Matemáticas: Páx. Web:  https://es.ixl.com/math/2-primaria/encima-y-debajo 
                                                      https://es.ixl.com/math/2-primaria/medir-con-una-regla 
                                                
* Lingua galega: Investigamos 9, 10, 11 e 12 
* English: Wednesday 

 
Xoves 14: 
* Matemáticas: Ficha Medicións 

                        * Lengua galega: Investigamos 13, 14, 15  
                                                 e páx. Web: http://primaveradasletras.gal/as-pitas-baixo-a-chuvia/ 

* English: Thursday 
 

Venres 15: 
* Lengua galega: Investigamos 16 á 20  
* English: Friday 
 

RETOS 
 

  
  

 



 
 

Gravar un cachiño da canción "Verdescente" de Uxía

Lambona.

Facer un cartel coa palabra que a elas ou eles lles guste

máis en galego.

Gravar unha frase da vida de Ricardo Carbalho Calero.

     LETRAS GALEGAS 2020
Coma este domingo 17 celébrase o día das Letras galegas

propoñemos que toda a semana "investiguen" sobre o autor

homenaxeado deste ano: RICARDO CARBALHO CALERO. 

 

      O traballo consistirá en ler un poquiño da súa biografía e

traballala con xogos. Tamén lerán dous anacos extraídos das

súas obras e traballarán en base a eles. O material utilizado

provén do Seminario Galán e xa lles soará do ano pasado e

deste curso cando vimos a  Rosalía de Castro.

 

         Ademáis queriamos propoñer tres "RETOS" para poder

facer unhas composicións e que poidan verse "xuntos" aínda

que sexa separados e manter a idea de grupo:

 

 

    Se podedes mandar as gravacións antes do venres sería

estupendo para ter un pouquiño de tempo e poder telo para o

domingo. Como xa estamos empezando coa apertura sei que

moitos de vós empezaredes a traballar e igual se complica a

situación, así que se tedes algún problema agradézovos se o

comunicades para elo en conta. 

       

       A seguir con moito ánimo. Apertas familias!!
    

 

 

INVESTIGAMOS
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RETO 1:  Como nos gustou tanto vervos interpretar a canción que nos dedicáchedes

ás profes agora propoñemos que cantedes con toda a familia a canción

"Verdescente" de Uxía Lambona e gravedes o cachiño:

:

https://www.youtube.com/watch?v=3LENjTMH7Ac

 

Miña terra, miña terra                                                Miña terra, miña

terra donde meu criei                                                Sempre te amarei 

hortiña que quero tanto                                            Ti es miña naiciña.

figuieriñas que prantei.

  

Vivimos nunha terra moi fermosa                           Ooo

e que ela estea ben é cousa nosa.                           Miña terra, miña

Se a coidamos e lle damos aloumiños                   Sempre te amarei

o seu peito nos dará como a meniños.                   Abrazado ao teu peito

                                                                                       Eu sempre estarei.

Esperta do teu sono e conecta con ela,                  Túa pel é un momento

descobre prados, ríos e arboredas.                          Non me deixa perecer

Garda ben esta mensaxe na túa mente,                Túa brisa é un murmurio 

o importante é deixar a nosa semente.                  que me fai adormecer.

 

Miña terra, miña                                                          Miña terra, miña.

Sempre te amarei                                                       Miña terra, miña.

Ti es miña naiciña.                                                      Miña terra, miña.

                                                                                       Miña terra, miña.

Ooo , miña terra miña                                                Miña terra, miña.

Miña terra, miña.                                                         Miña terra, miña.

Miña terra, miña.                                                         Miña terra, miña.

Miña terra, .miña.

Miña terra, miña.

 

Toxos, fentos, xestas e amieiros

Soutos nos que medran castiñeiros

O latexo do seu peito é indomable

Seu corazón é de carballo está que arde.

 

Non te esquezas nunca da túa orixe                         (* Mándovos o cachiño a 

Deixa que o teu corpo enrraice                                      gravar por teléfono)

O teu graíño de area sí que conta

Pra que a nosa terra sexa máis fermosa
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RETO 2:  Cal é a palabra que máis vos gusta en galego? 

              Busca, pregunta  e  pensáa e cando a teñas escollida fai un cartel pintándoa

              con letras bonitas e decorándoo.

 

RETO 3:  Grava  en  AUDIO  a túa frase sobre a vida de Ricardo Carbalho Calero para

               poder ler entre toda a clase a súa biografía.

 

 

Celia: Este ano dedicamos o Día das Letras Galegas a RICARDO CARVALHO

CALERO que foi crítico literario, filólogo, historiador da literatura galega. lingüista,

novelista,...e o primeiro catedrático de lingua e literatura galega da Universidade

Compostelá.

 

Thiago: RICARDO CARVALHO naceu na cidade de Ferrol o 30 de Outubro de 1910.

Era o primoxénito de Gabriel Ricardo e MªDolores, que tiveron cinco fillos máis. A

súa nai apenseulle a ler usando as páxinas do xornal.

 

Ainara: O ensino primaria realizouno en Ferrol nunha escola da rúa magdalena e

despois nun colexio dirixido polo escritor Manuel Comellas. O Bacharelato fíxoo por

libre. 

 

Lucía: En 1923 chega a Santiago e entra a formar parte do Seminario de Estudos

Galegos para estudar e divulgar a cultura galega.

 

Dani R.: En 1931 rematou a carreira de Dereito na Universidade de Santiago, coa

cualificación de sobresaliente.

 

Pedro: En Santiago realizou o servizo militar obligatorio. En 1936 participou na

guerra civil contra os militares golpistas e defendendo a República. foi detido e

condenado a doce anos de cárcere pero só cumpliu dous. 

 

Eidan: Ao voltar a Galiza entrou a traballar no Colexio Fingoi de Lugo onde estivo 15

anos. Coordinou o Centro de estudos que publicou libros en galego.

 

Mauro: En 1951 publica "A xente da Barreira" que é a primeira novela en idioma

galego publicada despois da guerra civil. Conta a historia dunha familia fidalga

rural, os Frade de Eirís. 

 

Leila: O relato "As pitas baixo a choiva" foi publicado na Revista Lar en 1952 e narra

un feito que lle aconteceu a Ricardo cando era neno e intentaba meter as pitas no

galiñeiro para que non se mollaran e ao final acaban todos mollados. 
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Carla B.: En 1971 publícase "Catro pezas" pola Editorial Galaxia onde se recollen

obras teatrais de Ricardo Carbalho. A máis coñecida e representada é: «A farsa das

zocas», 

 

Saray: Os Contos populares da provincia de Lugo foron recollidos polo profesorado

de primaria dos beizos da rapazada dos seus colexios e publicados polo Centro de

Estudos Fingoi.

 

Yaima: Entrou a traballar como profesor no Instituto Rosalía de Castro de Santiago

en 1965.

 

Leo: En 1972 aprobou as oposicións á catedra de Lingua e Literatura Galega da

Universidade converténdose no primeiro catedrático desta especialidade.

 

Valeria: En 1966 aparece publicada pola Editorial Galaxia a primeira edición da súa

"Gramática Elemental del gallego común", un material que non existía neses anos e

que sería editado sete veces.

 

Maira: Esta Gramática estaba dirixida ao alumnado da Universidade e ao

profesorado de primaria que daquela non tiñan unha gramática do noso idioma.

 

Yorel: Ricardo esta considerado como o ideólogo do "reintegracionismo", unha

corrente lingüística que defiende que o galego é unha variante do portugués e

propón o uso dunha grafía baseada  na nomativa portuguesa.

 

Dani A.: En 1981 é nomeado membro de honra da Asociación de escritores en

lingua galega. 

 

Carla R.: Tres anos máis tarde concedéuselle a medalla Castelao e no ano 1987

acadou o Premio da Crítica da Narrativa Galega pola súa novela "Scórpio".

 

Noé: En 1990 foi condecorado como fillo predilecto de Ferrol e pouco despois

faleceu en Santiago de Compostela. 

 

Enma: En palabras da súa filla MªVictoria concluía así unha vida densa e austera

adicada a traballar por Galiza e a súa cultura.
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      O domingo é o Día das Letras Galegas por iso andaremos toda a

semana a investigar o autor ao que se lle adica este ano, e a ler,

escoitar e cantar na nosa lingua.

 

       E a quen se lle adica este ano? Pois a...

 

RICARDO CARBALHO CALERO
 

    Hoxe tedes que ler a súa biografía e contestar as preguntas.
Despois tedes un encrucillado e un código... daredes descuberto

todo? Confío en vós!!

    

    

 

 
 

INVESTIGAMOS

RETOS

*Gravar un cachiño da canción "Verdescente"*

*Facer un cartel coa palabra máis bonita galega.

 *Gravar unha frase da vida de Ricardo Carbalho Calero
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RICRICRICRICRICARDO CARDO CARDO CARDO CARDO CARVARVARVARVARVALHO CALHO CALHO CALHO CALHO CALERO               ALERO               ALERO               ALERO               ALERO               2º EP2º EP2º EP2º EP2º EP

EN AS PITAS BAIXO A CHOIVA

RICARDO CARVALHO NARRA
UN FEITO DA SÚA INFANCIA:
METER AS GALIÑAS NO GALI-
ÑEIRO NUN DÍA DE CHOIVA.

RICARDO CARVALHO

O escritor Ricardo Carvalho Calero naceu

na cidade de Ferrol, na Coruña. Era fillo de M.ª

Dolores e Gabriel Ricardo.

De pequeno estudou en Ferrol, nunha

escola da rúa Magdalena, a rentes da súa casa,

e nun colexio dirixido polo escritor Manuel

Comellas. Ao acabar o bacharelato marchou a

Compostela e alí estudou Dereito.

Ricardo foi membro do Seminario de

Estudos Galegos, un grupo de persoas que de-

fendían o idioma galego e a nosa cultura e alí

coñeceu a Castelao, Otero Pedrayo, Risco...

Traballou en moitas revistas: A Nosa Terra,

Nós, Guión, Galiza, Resol, Universitarios...

Escribiu moitos libros de poemas, teatro,

relatos... Un deles, As pitas baixo a choiva,

dirixido aos pequenos, cóntanos un feito que lle

pasou a Ricardo cando era pequeno e quería

recoller as pitas que se estaban a mollar no pa-

tio: acabaron todos... mollados como pitos!

Foi profesor do instituto Rosalía de Castro,

de Santiago, e o primeiro catedrático de Lingua

e Literatura Galega da universidade.

Tamén foi membro da Real Academia

Galega (RAG) e o seu discurso de ingreso foi

sobre Rosalía de Castro.

Defendeu a idea de que a lingua galega é

unha variedade da lingua portuguesa.

Este ano a RAG dedícalle o Día das Letras

Galegas pola súa defensa do idioma galego e

da nosa cultura.
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ACTIVIDADES BIOGRAFÍA CARVALHO CALERO
2º EDUCACIÓN PRIMARIA
QUE SABES DE RICARDO CARVALHO?

1.- Onde naceu Ricardo?

2.- Como se chamaban os seus pais?

3.- Que estudou en Compostela?

4.- Que defendían os do Seminario de Estudos Galegos?

5.- Localiza neste recadro o nome de tres revistas nas que traballou Ricar-

do Carvalho. Píntaas.

CARACOLA

A NOSAA NOSAA NOSAA NOSAA NOSA

TERRATERRATERRATERRATERRA NÓS

RESOL
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7.- Resolve este encrucillado relacionado coa biografía de Ricardo.

HORIZONTAIS
1.- Como se chamaba a nai de Ricardo?

2.- A que animais con plumaxe e que estaban baixo a choiva lle adicou un

libro Ricardo?

3.- Cal era o seu segundo apelido?

4.- Apelido dun amigo que coñeceu no Seminario de Estudos Galegos.

5.- Cidade na que naceu Ricardo.

6.- Que estudou en Compostela?

7.- Título dunha das revistas nas que traballou.

1.- DOLORES   2.- PITAS   3.- CALERO   4.- CASTELAO   5.- FERROL   6.- DEREITO   7.- RESOL

1 r

2 i

3 c

4 a

5 r

6 d

7 o
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8.- Sigue o código e completa os títulos de tres libros de Ricardo.

S G B O E V R L T

123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789

123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789

123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789

A I X C D F N

123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
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Aquel serán, detrás dunha fiestra,

eu ollaba chover. E de súbito vin

as pitas. Malpocadas! Coas colas

baixas, a cabeza afundida, ache-

gadas ao muro, nos recunchos, es-

morecidas, murchas, tristeiras, a

auga escorregaba por riba delas,

teimosa, cruelmente. Non o puiden

aturar. Baixei como un lóstrego e

abrinlles a porta da casa. Mais as

galiñas non se moveron. Chamei-

nas en van. «Churras, churras». E

saín ao curro, atafegado, para con-

ducir a grea a teito. Mais cando

chegaba cabo dunha ave, esta

fuxíame e afastábase máis cada

vez. Así, mollado eu mesmo ata

non poder máis, púxenme a berrar

e a chorar con moito desconsolo.

ACTIVIDADES
2º EDUCACIÓN PRIMARIA

AS PITAS BAIXO A CHOIVA

RICARDO CARVALHO CALERO
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ORBALLABAQUENTABA O SOL

CHOVÍA NEVABA

1.- Que tempo facía aquel día? Arrodea e pinta.

2.- Que animais apareceron de súbito? Arrodea e pinta.

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

AS PITAS BAIXO A CHOIVA
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3.- Como estaban as pitas? Arrodea tres palabras.

4.- Como chamou Ricardo as galiñas?

5.- Que fixo o neno ao final?

6.- Onde vive cada animal?

Une cada animal co sitio onde vive ou se garda.

7.- Usando as palabras do recadro completa o texto.

Baixei como un  e abrínlles a

 da . Mais as

 non se . Chameinas

en .

MURCHAS     ALEGRES     ESMORECIDAS
LEDAS     FELICES     TRISTEIRAS     ALEGRES

moveron     van     porta     galiñas     lóstrego     casa

GALIÑA
VACA
COELLO
PORCO
ABELLA
POMBA

COLMEA
COELLEIRA
GALIÑEIRO
CORTELLO
CURRO
POMBAL
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8.- Pinta cada unha das partes desta cabeza de galiña, recór-

taa, móntaa e pégaa sobre un pau pequeno.
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9.- Un lóstrego é un resplandor producido por un raio, pero

ese resplandor ten no noso idioma outros nomes. Segue as

liñas e averigua e escribe o nome de tres deles.

O U A R L T S P L O R M E A

U R T O S E R L

10.- Unha manda é un conxunto de porcos. Saberías dicir cal

é o nome destes conxuntos de animais?

     BANCO   RABAÑO   ENXAMIO   MANDA   RECUA   BANDADA

Un conxunto de porcos é un

Un conxunto de abellas é un

Un conxunto de peixes é un

Un conxunto de aves é unha

Un conxunto de ovellas é un

Un conxunto de cabalos é unha
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11.- Os galegos e galegas temos moitas palabras para referí-

monos ao vento ou á choiva. Coloca cada unha destas pala-

bras no seu sitio, segundo sexan da familia do vento ou da

choiva.

AIRE     BALLÓN     BRISA     BRÉTEMA      ORBALLO
VENDAVAL    BABUXA    REMUÍÑO    POALLA   TIFÓN

R

D

R

S

F

N

X

M

B

L

GALOS

CRISTAS

MORADAS

RAQUÍTICAS

12.- Separa e conta as sílabas das palabras.
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13.- Une cada símbolo co seu significado e localiza os nomes

na sopa de letras.

N

N

U

B

O

S

O

E

S

C

D

T

O

B

V

P

B

T

L

L

R

A

M

C

R

M

L

E

R

P

H

E

N

E

T

A

B

O

B

I

I

E

D

R

I

O

F

R

M

A

S

V

A

S

O

A

D

D

A

D

P

G

R

T

B

S

A

L

C

B

CHOIVA

NEVARADA

TREBOADA

NUBOSO

SOLLEIRO

BRÉTEMA
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ACTIVIDADES
2º EDUCACIÓN PRIMARIA

OS CATRO

Dos  meus irmáns, foi sempre Clara a que preferín. Tiña

cinco anos menos ca min. Fora unha naipela moi linda,

redonda, branca e vermella. O seu cabelo era tan roxo

que semellaba branco. Era o espírito máis xentil da fa-

milia. Estaba sempre leda: era moi agarimosa, aberta e

rebuldeira. Falaba moi asisadamente, e decatábase

como unha persoa maior de todo o que acontecía arre-

dor dela.

RICARDO CARVALHO CALERO
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1.- Cal era a irmá preferida de Ricardo?

2.- Cantos anos menos tiña que Ricardo?

3.- Cando Ricardo tiña nove anos, cantos anos tería Clara?

4.- Xa sabes que unha naipela é unha nena acabada de na-

cer. Como era Clara de naipela? Arrodea catro palabras.

5.- E como estaba sempre Clara? Pinta.

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

OS CATRO

LINDA     FORTE     REDONDA     ALTA     MORENA
BRANCA     GROSA     VERMELLA     RÁPIDA

AGARIMOSA
TÍMIDA

LEDA

REBULDEIRA

ABERTA
SERIA
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6.- Como falaba Clara?

7.- Clara estaba sempre leda. Colorea a imaxe que sexa máis

acaída, a que mellor a represente.

8.- Saberás ordenar estes debuxos de Clara? Píntaos, recór-

taos e pégaos onde lle corresponde.

BEBÉ

ANCIÁ

SEÑORA

NENA
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9.- Completa o encrucillado.

HORIZONTAIS

1.- O que forman os pais, os fillos, as fillas, os avós, as avoas...

2.- A filla dos meus pais.

3.- O fillo do meu tío e tía.

4.- Home con fillos.

5.- Descendente varón.

6.- Muller con fillos.

7.- O pai da miña nai é o meu...

1.- FAMILIA   2.- IRMÁ   3.- CURMÁN   4.- PAI   5.- FILLO  6.- NAI   7.- AVÓ

2

3

4

5

6

1

7

F

A

M

I

L

I

A
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10.- No texto aparece o número 5. Conta de 5 en 5 dende o

200 ao 170.

11.-  Unha nai ten 28 anos e o seu fillo ten 5. Cantos anos se

levan?

200 170

12.- Indica se as seguintes parellas de sinónimos son correc-

tas. Pon V nas correctas e F nas incorrectas.

contenta / leda

cariñosa / agarimosa

fraca / gorda

sensatamente / asisadamente

alta / baixa

linda / bonita

maior / meirande

lenta / rápida



Completa las series:
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Matemáticas – Mediciones 
 

¿Recuerdas que en clase estuvimos haciendo 
mediciones? Vamos a recordar lo que vimos: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko 
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 Ahora tienes que conseguir una cinta métrica y una 
regla. ¡¡Ponte a medir y anota los resultados!! 
Puedes hacerlo aquí o en la libreta: 
 
mesa 

 
sofá 
 
lápiz 
 
libreta 
 
nevera 
 
¡Anota ahora tú! 
 
 
 



ENGLISH TIME!!
 

 

 
Happy Monday!!

 
  How was your weekend? Was it good? I hope so

😊 .

   Today we are going to watch the video, listen

and try to do the quiz.

 

   Hoxe toca comprensión oral. Miramos o vídeo,

escoitamos atentamente e tratamos de entender.

Non pasa nada se non entendemos todo. Despois

intentamos facer o test, podemos repetir todas as

veces que sexa preciso.

 

    A ver cantas cousas aprendemos!

 
https://watchandlearn.scholastic.com/videos/animals-and-

plants/behaviors-and-adaptations/bedtime-for-bears.html

 



ENGLISH TIME!!
 

 

 
Happy Tuesday!!

 
       How was the video yesterday? Did you like it? I hope so😊 .

     Today we are going to practice written comprehension. Read the

sentences, copy and complete with the correct words.

   Que tal o vídeo de onte? Gustouvos? Espero que sí. Hoxe

traballamos comprensión escrita. Lemos e copiamos as frases

completándoas coas palabras que faltan.

 

 



ENGLISH TIME!!
 

 

 
Happy Wednesday!!

 
   Are you OK today? We are going to do a role play.

Listen to the story and then try to say it alone. Hoxe

toca xogar a facer un role play.

 

    Escoitades a conversa, todas a veces que o

precisedes,  despois tratades de dicilo vós soíños.     

 Ánimo!

 

https://youtu.be/4QlNIYcq97o

 



ENGLISH TIME!!
 

 

 
Happy Thursday!!

     Hello! Did you like the Role Play? I hope you did😊

Today you are going to read a text and and answer the questions.

   Espero que vos gustase o Role play de onte. Hoxe toca comprensión

lectora. Lemos o texto e copiamos as respostas.

 



ENGLISH TIME!!
 

 

 
Happy Friday!!

 
     Good morning! Are you happy? Today is Story

Time day. Listen to this great story and and enjoy.

Have a nice weekend. 

 

     Hoxe toca conto. Escoitade esta xenial historia e

disfrutádea moito.

 

      Boa fin de semana. Moitísimos biquiños.

 

 

                https://youtu.be/sNE8p0E4NVU

 


