
Actividades do 25 de maio ao 1 de xuño.

Traballo 1º ESO

 Para facer estas actividades seguiremos facendo algúns exercicios a

través de páxinas web como www.ogalego.gal e outras.

 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 luns día 1 de xuño.

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.

 Moito ánimo a todas e todos!

http://www.ogalego.gal


ACTIVIDADES

Teoría.

1º Exercicios s/x

Fai o exercicio 12 da seguinte da ligazón. (tan só hai que facer a primeira

columna; dende exclamar a escama)

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/ortografia.htm#12

2º. Frases e ditos. Fai o exercicio 1 da seguinte ligazón. Fala cos teus

maiores ou emprega a rede para buscar aquelas expresións que non

coñezas.

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/frases.htm#1

3º Quen queima o monte?

Parece que as causas dos incendios son variadas. Pilar defende a idea de que

uns poucos pirómanos, pirotécnicos fracasados segundo ela, ben distribuídos

polo país poden encher todo de fume e labaradas. Marisa expón a súa teoría

para moitas fumarolas e luminarias: o forte sol quenta unhas acendallas

(fentos, silvas secas) que, ao queceren, acenden a herba seca e axiña

aparecen as chamas que deixarán moreas de borralla ao arderen os grosos

toros das árbores. Carme conta que na aldea duns tíos seus xa atoparon

algunha vela que serve de mecha para facer alampar os toxos secos e que

logo se produce un resplandor moi enxebre e a cinza vai servir de abono a un

precioso pasto na primavera. Maruxa bótalles a culpa ás fábricas de pasta de

papel, que así teñen a madeira máis a prezo; habería que prohibir a venda de

madeira queimada aínda que sexa ao mesmo prezo que a outra. Vicenta

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/ortografia.htm
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/frases.htm


coida que o dos lóstregos é unha trola; que un raio alumea moito mais non

ten que ver co lume que cada verán nos invade. Para ela ten máis culpa moito

fumador que tira un fósforo aceso ou que bota ao chan a muxica do seu

"pito" crendo que o campo é un cinceiro. Hai outros moitos intereses creados

que fan dos nosos bosques un forno, un braseiro incandescente, que ata saes

un día por aí e as poallas -eses fragmentos de cinza a modo de moscóns-

póñenche perdida a roupa (é agora María a que fala). E tamén habería que

falar do segundo paso, dos medios que hai para apagar, para extinguir todo

ese inferno: homes, camións, avións, interese da sociedade ...

EXERCICIOS:

1.- Sinalar todas as palabras que entren no campo semántico "lume",

buscando no dicionario o significado das que non coñezas.

2.- Construír dúas frases onde apareza a palabra "lume" e outras dúas con

"fogo".

3. Redacción. Fai un texto indicando que pode facer a xente moza para evitar

os incendios forestais.

4º Presta atención ao seguinte vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=IozXGh5jh-c

1. Que é ser neofalante?

2. Que dificultades se atopa unha persoa que dá o paso para ser

neofalante?

3. E ti, atréveste a dar o paso? Intenta falar galego durante 24 horas e anota

cales son as reaccións coas que nos atopamos.

https://www.youtube.com/watch?v=IozXGh5jh-c


Traballo 2º ESO

 Para facer estas actividades seguiremos facendo algúns exercicios a

través de páxinas web como www.ogalego.gal e outras.

 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 luns día 1 de xuño.

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.

 Moito ánimo a todas e todos!

http://www.ogalego.gal


ACTIVIDADES

1º Repasa a teoría do demostrativo da seguinte ligazón e fai o exercicio

1.

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/demostr

ativo.htm

2º Presta atención á seguinte teoria de repaso da sintaxe.

1. A FRASE

A frase: é unha unidade sintáctica formada por palabras que se comportan de

maneira conxunta dentro doutra unidade superior (a cláusula). Pode estar

formada por unha ou varias palabras (Ex: rapaces // estes rapaces). Está

constituída por un núcleo non verbal que pode aparecer acompañado por

outros elementos, o modificador. O núcleo pode ser un substantivo, un

adxectivo ou un adverbio:

1. Frase substantiva. O núcleo é un substantivo e todo o que non é núcleo

chámase modificador. Ex: pombas brancas // neno feliz.

2. Frase adxectiva. O núcleo é un adxectivo e todo o demais é o modificador.

Para que exista frase adxectiva unicamente é necesaria a presenza dun

adxectivo. Ex: branco azulado // grande abondo.

3. Frase adverbial. O núcleo é un adverbio e as palabras ou frases que

empreguemos para ampliar a información sobre el desempeñarán a función

de modificador. Ex. moi lonxe // ben cerca.

4. Frase nominal. Está formada por un substantivo (ou un pronome que o

substitúe) pero, a diferenza da frase nominal, necesita ademais que a inicie

un artigo ou un adxectivo determinativo (demostrativos, posesivos,

indefinidos, numerais, relativos, interrogativos ou exclamativos).

O substantivo cumpre a función de nominal e o outro elemento é

o determinante. Ex: este neno // a nena.

5. Frase preposicional. Está formada por unha preposición; non

obstante, este elemento indispensable non é suficiente senón que tamén é

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/demostrativo.htm
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/demostrativo.htm


precisa a existencia dun segundo elemento, que pode ser de calquera tipo.

A preposición sempre desempeña a función de enlace ou relator (porque

serve para unir ou enlazar o que está despois dela coa parte que a precedía)

e o elemento que vén a seguir é o termo.

En un libro de aventuras, a preposición de serve para unir (enlazar) os

elementos libro e aventuras.

Hai frases simples (as vistas ata agora) e frases compostas que conteñen no

seu interior outra frase. Ex: os libros (simple) // os libros de

galego (composta)

3º Analiza as seguintes frases.

1. Aqueles anos dourados

2. O meu mellor amigo

3. Azul escuro

4. Os traballos máis valorados.

4º Presta atención ao seguinte vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=IozXGh5jh-c

1. Que é ser neofalante?

2. Que dificultades se atopa unha persoa que dá o paso para ser

neofalante?

3. E ti, atréveste a dar o paso? Intenta falar galego durante 24 horas e anota

cales son as reaccións coas que nos atopamos.

https://www.youtube.com/watch?v=IozXGh5jh-c

