
TAREFAS  PARA ESTES DÍAS

Envíolles unhas suxerencias de traballo para as nenas e os nenos.
1. Lectura diaria tanto en galego como en castelán.Para conseguir unha boa comprensión
lectora podedes xogar a ADIVIÑAS PREGUNTONAS.Mira ti les en voz alta  pronunciando 
correctamente as palabras,parándote un pouquiño nas comas e un pouco máis nos 
puntos. Unha persoa que teñas cerca faiche preguntas sobre a lectura e ti cópialas e 
respondes na libreta. OLLO lembra cando tés que utilizar letra MAIÚSCULA.
2. Escribe frases en galego e en castelán con máis de seis palabras que leven tres 
palabras da lectura e fai o seu debuxo.Seguro que é superchulo! Lembra ES (castelán= É 
en galego); Y (castelán= E en galego)
3. Propóñoche que fagas un pequeno DIARIO :VENCENDO AO CORONAVIRUS. Tratáse 
de que contes as túas experiencias de cada día : pos a data e logo escribes que fixeches, 
con quen estiveches na casa, que tempo fixo, notaches algún cambio na paisaxe,  
sentíches medo ,alegría, tristura.. Podes acompañar cun debuxo ou unha foto. Si o fas 
nun folio despois podémolo grampar e  teremos un Libro Memoria destes días.Que che 
parece a idea!! 
4. Remata e repasa os temas dados do libro de Linga Galega.
5.Vai facendo o tema 7 de Ciencias da Natureza  e o 7 tamén de Ciencias Sociais.Estuda 
os recadros.
6. MATEMÁTICAS  en castelán:
a) Fai 2 sumas e 2 restas con levadas cada día.Escribe o resultado con letra e indica se é 
Par ou Impar.Lembra cómo o sabemos. Escribe o nº Anterior e o Posterior dos 
resultados. 
b) Resolve un problema cada día con: Datos, Pregunta,Operación e Solución 
c) Escribe o enunciado dun problema que se resolva cunha operación. Ejemplo: 28- 9= 
María tenía 28 caramelos y le dió 9 a su hermano.¿Cuántos caramelos tiene ahora? 
Y pones  datos, pregunta,operación y solución.
d) Aprende todas as táboas de multiplicar. É moi importante que sepas moi ben xa  a do 2 
e a do 3. Vamos aprender a calcular o DOBRE e o  TRIPLO dun número. 
e) Tamén repasa   o CÍRCULO e  a CIRCUNFERENCIA.
f) Repasa  as  Horas no reloxo Analóxico e no Dixital : en punto,e cuarto e  media.
Estes caderniños son bos para repasar:
LENGUA https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?
book=202022223_U32_U1_U101_U2
LINGUA https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?
book=2020222237_U32_U1_U101_U2
MATEMÁTICAS https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?
book=202012223_U32_U1_U101_U2
Páxinas web interesantes:
www.juegosinfantiles.bosque de fantasia
www. orientaciónandujar.com
www.mundoprimaria.com

MOITOS BICOS PARA TODAS E PARA TODOS!!!
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