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Le o texto con moita atención.

Primeiro fai unha lectura rápida; despois, volve lelo amodiño, fixándote ben en todos os 
detalles, para poder responder as preguntas sen miralo.

5 Lingua 4.º
CL

Data:

Nome e apelidos:

RECEITA

Podes preparar uns exquisitos sándwichs para invitar os teus amigos a 
merendar. Necesitarás:

Ingredientes:

– Variedade de embutidos, como chourizo, mortadela ou xamón.

– Rebandas de queixo.

– Rebandas de pan de molde.

– Maionesa ou outra salsa que prefiras.

Utensilios:

– Coitelo dentado.

– Táboa para cortar.

– Prato grande para servir.

Elaboración:

1. Coloca o embutido, o queixo e as rebandas de pan sobre a mesa.

2. Co coitelo, recorta a cortiza das rebandas de pan. Desbota as cortizas.

3.  Unta maionesa ou outra salsa nunha rebanda de pan. Coloca por riba 
o queixo e mais o embutido e logo pon outra rebanda de pan enriba.

4. Corta o emparedado de maneira que queden dous triángulos.

5.  Repite os pasos do 2 ao 4 coas demais rebandas de pan e colócaas 
nun prato grande para servilas.



© Grupo Anaya, S.  A. Material fotocopiable autorizado.

COMPRENSIÓN LECTORA

49

Área  
fotocopiable

1 Di que tipo de texto é o que acabas de ler:

❏ Un manual de instrucións.

❏ A descrición dun sándwich.

❏ Unha receita de cociña.

2 Que necesitas para facer estes sándwichs? Elixe e marca cun X:

❏ Pan, embutidos, queixo e maionesa.

❏ Ovos, mel, queixo e sal.

❏ Leituga, queixo, tomate e pan. 

3 De que partes consta a receita? Elixe e marca cun X:

❏ Utensilios e ingredientes.

❏ Materiais e elaboración.

❏ Ingredientes, utensilios e elaboración.

4 Di cales destas partes se poderían engadir á receita:

❏ Método de xogo e dificultade.

❏ Tempo de elaboración e dificultade.

❏ Tempo de elaboración e efectos secundarios.

5 Que forma deben ter estes sándwichs? 

❏ Triángulos.

❏ Círculos.

❏ Cadrados.

6 Ponlle un nome á receita.

Pensa un poco máis. Imaxina que o que queres facer é un sándwich vexetal (con leitu-
ga, tomate, cebola e ovo cocido).

Escribe no caderno a mesma receita pero con eses ingredientes.

CLNome e apelidos:


