
Mellora a atención

Nome:  Data:  Curso:  

unidade

MATERIAL FOTOCOPIABLE 15Lingua 6.º EP Adestramento en estratexias de lectura eficaz

1  Completa as palabras do texto coas sílabas do cadro. 

sú    men    tos    fa    do    pri

2  Ordena as letras destas palabras do texto e escríbeas a continuación.

a) comre    

b) tosmuni    

c) tebille    

d) sobal    

3  Atopa no texto as palabras que corresponden a estas siluetas e escríbeas.

   

4  Localiza as oracións do texto que están en estilo directo e transfórmaas en oracións en estilo indirecto. 

 

 

 

 

 

 

-E agora que           cemos? -pregunta de           peto Carolina sacan           a Santiago dos 
seus pensamentos.
-Pois o           meiro que temos que facer -di Sabela- é sabe-los cartos que temos. Aínda 
están sen contar.
-Iso fágoo eu en dous minutos -di Santiago-. Total non hai moito.
-Pois conta -dille Sabela.
Santiago saca a bolsa e conta os cartos:
-Temos exacta          te un billete dos grandes, sete moedas de 25 e tres moedas de 5.
-Iso non é nada -protesta Diego-. Con eses car           non seremos quen de comer máis 
de dous días.

Xosé M. ª Heras Varela: A fuxida dos nenos, Sotelo Blanco Edicións

4

Carolina preguntou que ían facer. Sabela dixo que o primeiro que tiñan que facer era saber os cartos 

que tiñan porque aínda estaban sen contar. Santiago dixo que iso o facía el en dous minutos porque 

non había moito. Sabela díxolle que contase. Santiago dixo que tiñan exactamente un billete dos 

grandes, sete moedas de 25 e tres moedas de 5. Diego protestou e dixo que iso non era nada e que 

con eses cartos non serían quen de comer máis de dous días. 

fa

comer billete

minutos bolsa

Sabela pensamentos Santiago

sú do

pri

men

tos

Usuario
Cuadro de texto



Mellora a MeMoria

Nome:  Data:  Curso:  

unidade

MATERIAL FOTOCOPIABLE 16Lingua 6.º EP Adestramento en estratexias de lectura eficaz

1  Le este texto e pon atención nos detalles que se explican. 

2  Sen volver ler o texto, elixe a resposta correcta en cada caso. 

a) Cando comezaron os problemas do protagonista? 

 Pola tarde.  Pola noite.  Pola mañá.

b) Cantos meses había que estaba informatizado?

 Dous.  Tres.  Un.

3  Non mires aínda o texto e escribe as dúas oracións interrogativas que aparecen.    

 1.  

 

2.  

 

4  Le estas palabras tres veces. Despois, tápaas cunha folla e repíteas en voz alta na orde en que aparecen.

seguridade   marabillarme   estrañamente   afirmativa

Cantas sílabas teñen todas as palabras?

 

Xa dixen que non me podía queixar. Vivía ben e o traballo prosperaba. Ademais, desde 
había dous meses estaba informatizado, e non deixaba de marabillarme cada día de que, 
cunha boa base de datos, o ordenador me fixese case todo o traballo só.
Os meus problemas comezaron a mañá en que recibín aquela chamada. Descolguei o 
teléfono e, logo dos saúdos de rigor, escoitei a petición que me chegaba cunha voz 
estrañamente musical: “E vostede podería atopar unha parella para min, aínda que eu fose 
alguén de características… digamos, inusuais?”. Respondín que si de contado, madía leva, 
neste negocio non se pode transmitir inseguridade ningunha. “E poderame recibir a unha 
hora na que eu teña unha garantía de que vai haber unha total discreción?” Outra volta a 
miña resposta afirmativa, aínda que xa me intrigaba tanta precaución por parte daquel 
cliente. Quedei de recibilo ese mesmo día, ás oito (eu pechaba sempre ás sete), cando xa 
houbese seguridade de que anoitecera.

Agustín Fernández Paz: Contos por palabras, Edicións Xerais
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E vostede podería atopar unha parella para min, aínda que eu fose alguén de características… 

digamos, inusuais?

E poderame recibir a unha hora na que eu teña unha garantía de que vai haber unha total discreción?

5 sílabas

X

X



Mellora a velocidade

Nome:  Data:  Curso:  

unidade

MATERIAL FOTOCOPIABLE 17Lingua 6.º EP Adestramento en estratexias de lectura eficaz

1  Le este texto dúas veces tan rápido como poidas.

2  Observa esta lista de palabras e rodea rapidamente as que aparecen no texto anterior. 

3  Localiza no texto, tan rápido como poidas, as palabras que cumpren estas condicións.  

 ● Palabras que conteñen v    

 ● Palabras que conteñen x    

 ● Palabras bisílabas, agudas, con acento gráfico    

 ● Palabras que son substantivos propios    

4  Repasa o texto rapidamente e completa os seguintes ocos. 

Veces que fala Xacobe       

Veces que fala Mariña       

Veces que fala Paulo       

alumear

ilustración

concurso cómic

cómica

feira

tableta

faena

cear

mercado
xenial

piano

deberes

violonchelo
teléfono recreo

patinete
salón novela mellor

masa

Mariña díxome que quería falar comigo e propoñerme unha cousa, así que quedamos en 
atoparnos á hora do recreo. 
—Xacobe —dixo Mariña—. Queres que vaiamos á Feira do Cómic esta tarde?
—Si, claro! —respondinlle—. Pero primeiro teño que rematar os deberes e ensaiar co violín.
—De acordo, chámame por teléfono cando remates! —respondeu Mariña—. Avisarei 
tamén a Paulo. Seguro que lle apetece vir con nós porque lle encantan os cómics. 
—Xenial! Cantos máis sexamos, mellor o pasaremos!
Á tarde, cando rematei todas as tarefas, telefonei a Mariña e quedamos os tres onde sempre 
para irmos xuntos á feira. Divertímonos moito e mesmo participamos nun concurso de 
ilustración.

4

vaiamos, violín, avisarei, vir, divertímonos.

díxome, Xacobe, dixo, xenial, sexamos, xuntos.

así, violín, tamén. 

Mariña, Xacobe, Paulo.

2 veces.

2 veces.

0 veces.




