
Actividades do 14 ao 17 de abril

Traballo 1º ESO

 Nesta primeira semana do terceiro trimestre seguiremos coas actividades
de repaso. Trátase de nos poñer un pouquiño ao día despois destes días
de descanso. Para facer estas actividades seguiremos facendo algúns
exercicios a través da páxina web www.ogalego.gal.

 Xa traballamos con ela, así que xa sabemos que nos permite corrixir os
exercicios. É importante que intentemos facelos sen ver as solucións.
Ante a dúbida é mellor que cometamos un erro e despois corrixamos que
ir directamente a ver a solución sen intentalo.

 A data de entrega destas actividades será o vinderio venres día 17 de
abril. O enderezo electrónico é:
traballolinguagalegamanu@gmail.com

 Para as fotos das respostas prestade atención ao titorial elaborado
por Alberto e que se vos envía dende o centro para mandar os
traballos en PDF e nun único arquivo.

 Tamén vos pido que lle trasladedes ás vosas familias que estean
atentos ao Abalar nestes días porque vou enviarlles unha mensaxe con
algunhas instrucións para este trimestre.

 Moito ánimo a todas e todos!

ACTIVIDADES

1º Preme nesta ligazón e fai a actividade 0 (a de acentuar as frases
sobre o coronavirus). Indica o resultado do exercicio. Como vos foi? Estades
vacinadas/os? :)

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/ortografia.htm#0

2º Repasa a teoría sobre os numerais que demos na aula. Fai o apartado
A da seguinte ligazón.

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/numeral.h
tm
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3º Sociolingüística.

a) Presta atención ao seguinte vídeo sobre a lusofonía.

https://www.youtube.com/watch?v=GdMlYgaJ1hs

b) Este curso temos a sorte de ter compañeiros que viñeron da Guinea e que,
coma nós, falan o idioma común da lusofonía... Imos investigar un
pouquiño sobre a lusofonía... Que é? Que países a conforman... ?

Presta atención ao seguinte vídeo e busca información na rede sobre a
lusofonía. Elabora un esquema no que poidamos ter claro que é, as
características, os países que a conforman, e toda a información que atopes e
consideres importante. Para elaborar o esquema podes seguir os pasos que
se atopan na seguinte ligazón.

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/14
11726747/contido/hab/hab_ud2_01.html?orix=hab&tema=hab_ud2_01.html
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Traballo 2º ESO

 Nesta primeira semana do terceiro trimestre seguiremos coas actividades
de repaso. Trátase de nos poñer un pouquiño ao día despois destes días
de descanso. Para facer estas actividades seguiremos facendo algúns
exercicios a través da páxina web www.ogalego.gal.

 Xa traballamos con ela, así que xa sabemos que nos permite corrixir os
exercicios. É importante que intentemos facelos sen ver as solucións.
Ante a dúbida é mellor que cometamos un erro e despois corrixamos que
ir directamente a ver a solución sen intentalo.

 A data de entrega destas actividades será o vinderio venres día 17 de
abril. O enderezo electrónico é:
traballolinguagalegamanu@gmail.com

 Para as fotos das respostas prestade atención ao titorial elabora por
Alberto e que se vos envía dende o centro para mandar os traballos
en PDF e nun único arquivo.

 Tamén vos pido que lle trasladedes ás vosas familias que estean
atentos ao Abalar nestes días porque vou enviarlles unha mensaxe con
algunhas indicacións para este trimestre.

 Moito ánimo a todas e todos!

ACTIVIDADES

1º a) Lembra o que traballamos na clase sobre a elaboración de
esquemas. Agora presta atención á seguinte ligazón na que repasaremos as
características que debe ter un esquema.

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/14
11726747/contido/hab/hab_ud2_01.html?orix=hab&tema=hab_ud2_01.html

b) Vai as páxinas 128 e 129 do teu libro de texto e elabora un esquema
sobre os contidos que hai sobre a poesía lírica. Podes ampliar o esquema a
través de información que atopes na rede.

2º Repaso de ortografía h/b/v. Atréveste co seguinte test de ortografía?
Imos aló!

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/test/b-v-h.

htm
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3º Na seguinte ligazón, podes ler o texto de Manuel Rivas “A lingua das
bolboretas” Le o texto e analiza os elementos da narración tal cal fixemos
na aula. Acción, narrador,tempo, espazo, personaxes...Podes lembrar os
contidos nas páxinas 109 e 90 do teu libro de texto.

Texto: https://galicia.swred.com/bolboreta.htm

https://galicia.swred.com/bolboreta.htm

