
3º EDUCACIÓN PRIMARIA

HORARIO SEMANA DO 23 DE  Ó 28 DE MARZO
1º LUNS MARTES MÉRCORES  XOVES VENRES

1º MATE INGLÉS MATE INGLÉS MATE

2º LINGUA G. L. CASTELÁ C. NATURAIS C. SOCIAIS INGLÉS

3º  20 MINUTOS DE LECTURA

4º C. NATURAIS C. SOCIAIS LINGUA G. L. CASTELÁ INFORMÁTICA

6º PASATEMPOS PLÁSTICA PASATEMPOS PLÁSTICA

ORIENTACIÓNS:

✔ Non olvidedes poñer a data antes de comezar.
✔ Recomendamos facer as tarefas nunha libreta.
✔ Respetar os márxenes pola dereita e pola esquerda.
✔ Recordade poñer o enunciado a boli e resolver a lápiz.
✔ Facede os traballos amodiño e con boa letra.
✔ Tede preparado un libro para ler.
✔ Sería aconsellable que fixésedes o traballo tódolos dias no mesmo 

horario.
✔ Traballade no mesmo lugar tódolos días, así xa tedes o material 

todo xunto.
✔ Realizade o traballo nun lugar tranquilo, sen ruído nin 

interrupcións.
✔ Non olvides facer o diario.
✔ Cando haxa debuxos ou fotos poñede na libreta: foto 1º. debuxo1º...



LUNS 22 DE MARZO:
1º HORA - MATE



2º HORA – LINGUA GALEGA:



3º HORA – LEMOS 20 MINUTOS.



4º HORA – CIENCIAS NATURAIS.



5º HORA – PASATEMPOS.



MARTES 23 DE MARZO
1ª HORA - INGLÉS
2ª HORA L. CASTELÁ.



3ºHORA CIENCIAS SOCIAIS.
TERRA: tercer planeta do Sistema Solar.

TRASLACIÓN: movemento da Terra ao redor do Sol.

LÚA CHEA: fase da lúa na que se ve completamente.

MERCURIO:primeiro planeta do Sistema Solar.

VERÁN: comeza o 21 de xuño.

SOL: nome da estrela do Sistema Solar.

NEPTUNO: último planeta do Sistema Solar.

CUARTO CRECENTE: fase da Lúa na cal ten forma de D.

ROTACIÓN: movemento da Terra sobre si mesma

OUTONO: comeza o 21 de septembro

SATURNO: sexto planeta do Sistema Solar.

URANO:séptimo planeta do Sistema Solar.

ASTEROIDE: corpo celeste que xira arredor dun planeta.

LÚA NOVA: fase da Lúa na que non se ve a súa superficie. 

XÚPITER: planeta máis grande do Sistema Solar.

MARTE:cuarto planeta do Sistema Solar.

PALABRAS QUE FALTAN:

PRIMAVEIRA: comeza o 21 de marzo.

INVERNO: comeza o 21 de decembro.

CUARTO DECRECENTE: fase da Lúa na cal ten forma de C.

ESTRELA: corpo celeste que é unha masa de gas e emite luz e calor.

27 DÍAS: tempo que tarda a Lúa en dar unha volta ao redor da Terra. 

PLANETESIMAL: obxectos rocosos máis pequenos que un planeta.

COMETA: astros formados por gases e polvo conxelados que ao acercarse ao Sol evapóranse e forman 
unha cola.



MÉRCORES 24 DE MARZO
1º HORA MATE:



2º HORA – C. NATURAIS.



3º 

HORA – LER 20 MINUTOS.



4º HORA – LINGUA GALEGA.

1.- Polas letras do abecedario.
– Porque gracias ó nome saben quen es.
– Porque cada vez que lle preguntaban como se chamaba 

dicia a lista de 23 nomes.

2.- Resposta libre.



5º HORA – PASATEMPOS.



XOVES 25 DE MARZO:
2ª HORA – SOCIAIS
Indica se son verdadeiras ou falsas; as que sexan falsas corrixeas.

O movemento da Terra que orixina os días e as noites chámase rotación.............................  F

A parte líquida da Terra chámase hidrosfera........................................... F

Cando a Lúa non se ve no ceo nocturno chámase Lúa nova............................................... V 

Os extremos do planeta chámanse polos.......................................................... V 

O planeta que está máis próximo ao Sol é Mercurio.......................................................... F

A línea imaxinaria que divide a Terra en dúas metades é o Ecuador.......................................... V 

A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar......................................................V 

Responde ás seguintes cuestións:

1. Cantos planetas hai no Sistema Solar?
Oito planetas.

2. Que planeta ocupa a quinta posición? O nome deste planeta a 
quen se refire?

Xúpiter. O nome deste planeta refírese ao deus máis importante 
dentro da mitoloxía romana; debido a que era o deus máis importante 
púxoselle este nome ao planeta máis grande do Sistema Solar. 

3. Indica que diferencia unha estrela dun planeta.

Unha estrela é un astro que emite luz propia mentres que un planeta 
non. 



3º HORA LENGUA CASTELÁ.



VENRES 26 DE MARZO:
1º HORA – MATE.
1º:- Coloca y divide:
674: 6 = 112 Y DE RESTO 2
835:7 =119 Y DE RESTO 2
2358: 3 =786

2º HORA – INGLÉS.
3º HORA – LER 20 MINUTOS.

4º HORA – INFORMÁTICA.

Tedes que abrir un documento de texto e copiar a seguinte
adiviña. Recordade que a tedes que copiar tal e como está 
escrita a continuación!

ADIVIÑA:

Que  animal  é  que  cando  é
pequeño anda a catro patas,
de novo anda a dúas
e cando é vello anda a tres patas.



ATENCIÓN!!!
Cando  acabedes  podedes  poñerlle  nome  e  gardar  o
documento. Para utilizalo en outras clases.


