
ACTIVIDADES SEMANA DO 11 AO 15 DE MAIO    

 A chegada da primavera, do bo tempo e da posibilidade de sair un ratiño das 
casas anima un pouco a situación que estamos a vivir. O estades a facer 
fenomenal!!!! Temos que poñer un pouco cada un da nosa man para levar 
este curso tan especial da mellor maneira. As tarefas que presentamos os 
mestres teñen que ser para disfrutar e repasar cousas dadas, non para pasar 
malos momentos. 

MÚSICA.Canción feita por un neno de seis anos da parroquia de Oia que 
recopilou debuxos durante a acuarentena e fixo con axuda a montaxe xunto 
coa canción do Himno da alegría de Miguel Ríos. Para vós que sodes héores. 

PINCHA AQUÍ   https://youtu.be/BNFnJYWI4Bs 

ACTIVIDADE PLÁSTICA.  

Íker deume a idea para esta semana da actividade plástica, facer unha 
mandala ( significa círculo, representando a unidade, a armonía e o universo 
mediante o equilibrio dos elementos visuais) alfombra  floral(pedriñas, palos, 
follas, flores...) ou debuxo con elementos da casa sobre todo os que vivimos 
en piso. Grazas Íker polo agasallo e darme a idea. 

 

Alfombra              Mandala                                Imaxinación 

RETOS .Esta semana presento varios retos de pensar , o primerio o 
propón Saúl (grazas pola túa aportación) 

                                   

1. Tienes  14 rotuladores  y solo quitando 1, tienes que formar 
nueve. ¿Solución? A ver quen é o  primeir@. Primeiro darlle ao 
coco, non vale buscar solución en google, danse pistas. 
Ánimo!!! 

2. ¿Cuál es el número secreto que no contiene ni la vocal O ni la 
vocal E? Solución. 

https://youtu.be/BNFnJYWI4Bs


3. Si tengo un pan, un pan, un pan, un pan, un pan y medio , 
cuatro medios  panes y tres panes y medio . ¿Cuántos panes 
tengo? Solución. 

4. ¿Cuál es el valor de X? Solución. 
 
                   7--------35--------5 
                   8--------56---------7 
                   10-------X-----------9 
 
 

Luns 11 de maio.                    Lingua. 

Cada 17 de Maio, foi instituída no ano 1963 pola Real Academia Galega, para 
conmemorar a publicación do libro de Rosalía de Castro " Cantares Gallegos", 
un 17 de Maio de 1863 e homenaxear a algún escritor ou escritora en lingua 
galega. 

Traballo de investigación , dos seguintes autores buscar biografía para saber 

lugar, ano de nacemento e falecemento, fotos ou caricaturas, bibliografía ( 

anotar algún libro importante do autor/ar) e ano no que foi dedicado as 

Letras Galegas. Formato libre (a man, a ordenador, debuxos , fotos 

atopadas... ) a poder ser o máis orixinal posible. 

Carlos Casares       Manuel María         Alfonso Rodríguez Castelao   

Rosalía de Castro        María Mariño Carou 

 

                                                          G  

 

Grafitis no concello de Gondomar de  escritores homenaxeados nas Letras 

Galegas en anos pasados. Senón os coñecedes, invítovos a que os visitedes 

cando as autoridades o permitan, están no antigo matadeiro de Gondomar. 

Lengua.  A continuación te presento varias letras, tienes que averiguar como 

mínimo 10 palabras y hacer una frase con cada una de ellas.  

                      P C  E  U  S  I  A  T  L  O 

 

 



Martes 12 de maio.     Lengua.       

 



 

 

 

 

 

 



Mércores 13 de maio.    Ciencias Naturais. 

 

                       



 

 

 

 

 

 

 



Matemáticas. 

 

 

 



 

Xoves 14 de maio. 

 

 

 

 

 

 

 



Matemáticas. 

 

 

 

 



Lingua Galega. 

Na seguinte texto atoparedes 10 faltas de ortografía, Rodea e correixe. 

Hola nenos e nenas do colesio de peitieiros, oxe imos falar un pouquiño sobre 

o medio ambiente. O coronavirus aumentou o consumo de mascariñas e luvas 

e podese apreciar moitas tiradas  polo chan preto dos supermercados. 

¿Sabedes onde as temos que depositar? Pois no contenedor do lixo de color 

gris,así entre todas/os podemos coidar o medio anbiente. Tamen pedir un uso 

responsavle deste material para protexernos, protexervos e protexer o noso 

planeta.  

                      

 

Para o venres preparei traballo para coñecer ao autor das Letras Galegas 

2020.  

Sabedes que gustaríame que vós fórades partícipes das actividades e 

propostas, se queredes compartir oa clase algún reto, proposta, algunha 

familia poder aoportar algo... compartide todo será moito máis divertido e 

cercano aso vosos/as fillos/as. Moitas grazas a todos/as.  

 

                                                                   Saudiños Cris. 

 

 

 


