
Mellora a atención

Nome:  Data:  Curso:  

unidade

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

1  Le atentamente este texto e rodea as palabras que quedaron xuntas ao escribilo.

Agora, escribe correctamente as partes do texto que rodeaches.

 

 

2  Busca no texto o adxectivo que acompaña cada un dos seguintes substantivos. 

  nena ➝    vestidos ➝    pelo ➝  

3  Localiza na sopa de letras seis palabras do texto e escríbeas. 

 I N V I S I B L E Ñ C

T P R Z H M G Ó B Á F

P Q C Ñ S N A X P Q A

O H Ú S X Í H I D B M

D B T Q H Z O C Q G I

E T L A C I Ñ O S B L

R U P C L B X T C G I

F G A R G A L L A D A

Realmente pensabaquetodososmembrosdamiñafamiliaposuíanpoderes, o lóxico é que eu tamén 
tivese un poder, pero nunca me sentira especialmente veloz, nin forte, nin intelixente, e menos 
invisible! Era unha nena moi normal. Con menos memoria e un pouco máis alta, pero normal. 
Quizais fose adoptada, como Olivia, a nena chinesa. Oliviaémoifelizeosseuspaisquérenamoito e 
cómpranlle vestidos rosas con laciños.
-Mamá, son adoptada?
Miña nai, antes de contestar, mirou a meu pai. Despoisambososdousriron. Bal uniuse á gargallada. 
Eu estábame a xogar o meu poder e eles rían! 
-Contestade! -berrei enfadada, a piques de chorar.
-Se es igualiña a papá -tratou de tranquilizarme Bal-, por desgraza.
Mirei a meu pai, que seguía rindo e, aínda que a el non lle faltaba ningún dente e ten o pelo curto 
e a cabeza, polo menos, seis veces máis grande ca a miña, si nos parecemos: temos as mesmas 
coviñas ao sorrir. Metín os meus dedos índices nas súas coviñas e sorrín tamén.
-Somos igualiños -dixemos ambos os dous á vez.
Sentínungrandealivio e tamén unha gran responsabilidade porque, malia ter 
un poder, aínda non sabía cal era.

Érica Esmorís: O poder de Amabel, Sushi Books

gargallada: risa 
forte e sonora.

coviñas: 
buratiños nas 
meixelas.

Vocabulario

 

 

 

 

 

 

1

Pensaba que todos os membros da miña familia posuían poderes. Olivia é moi feliz e os seus pais 

quérena moito. Despois ambos os dous riron. Sentín un grande alivio. 

chinesa rosas curto

invisible

laciños

gargallada

poder

lóxico

familia



Mellora a MeMoria

Nome:  Data:  Curso:  

unidade

MATERIAL FOTOCOPIABLE 7Lingua 6.º EP Adestramento en estratexias de lectura eficaz

1  Le o seguinte texto dúas veces prestando moita atención.

2  Ordena estas palabras segundo a orde na que aparecen no texto anterior.  

 índices

 sorrir

 vez

 dente

 pelo

 sabía

 alivio

 cabeza

 pai

3  Contesta as seguintes preguntas sen volver ler o texto.   

a) Que estaba facendo o pai de Amabel cando ela o mirou?

 

b) Como era a cabeza do pai de Amabel, segundo a nena?

 

c) En que se parecen Amabel e o seu pai? 

 

d) Que sentiu Amabel ao se decatar de que ela e o seu pai eran igualiños?

 

4  Sen volver ler o texto da actividade 1 rodea as palabras que non son correctas.

Mirei a meu pai, que seguía rindo e, aínda que a el non lle faltaba ningún dente e ten o pelo curto 
e a cabeza, polo menos, seis veces máis grande ca a miña, si nos parecemos: temos as mesmas 
coviñas ao sorrir. Metín os meus dedos índices nas súas coviñas e sorrín tamén.
-Somos igualiños -dixemos ambos os dous á vez.
Sentín un grande alivio e tamén unha gran responsabilidade porque, malia ter un poder, aínda 
non sabía cal era.

Érica Esmorís: O poder de Amabel, Sushi Books

Mirei a meu pai, que seguía rindo e, aínda que a el non lle faltaba ningún dente e ten o pelo branco 
e a cabeza, polo menos, oito veces máis grande ca a miña, si nos parecemos: temos as mesmas 
fochiñas ao sorrir. Metín os meus dedos índices nas súas coviñas e sorrín tamén.
-Somos igualiños -contestamos ambos os dous á vez.
Sentín un enorme alivio e tamén unha gran responsabilidade porque, malia ter un poder, aínda 
non sabía cal era.

Érica Esmorís: O poder de Amabel, Sushi Books

1

6

5

7

2

3

9

8

4

1

Estaba rindo.

Era, polo menos, seis veces máis grande ca a súa.

Parécense en que teñen as mesmas coviñas ao sorrir. 

Sentiu un grande alivio e tamén unha gran responsabilidade.



Millora la MeMÒria

Nom:  Data:  Curs:  3
uniTaT Mellora a velocidade

Nome:  Data:  Curso:  

unidade

MATERIAL FOTOCOPIABLE 8Lingua 6.º EP Adestramento en estratexias de lectura eficaz

1  Le o texto tan rápido como poidas e cronometra o tempo que tardas. Ten coidado porque algunhas partes 
teñen as palabras do revés!

 Tempo:         

2  Agora, copia correctamente as oracións que están ao revés no texto anterior.  

 

 

 

3  Volve ler o texto e anota o tempo que tardaches. Tardaches menos tempo ca a primeira vez?

 

4  Localiza no texto, tan rápido como poidas, as palabras que se indican. 

Catro palabras agudas  

Tres palabras graves  

Dúas palabras esdrúxulas  

5  Busca no texto e copia a única palabra que aparece repetida tres veces. Faino tan rápido como poidas.

 

odnaC a uiv, non odiup rative euq ahnu añimirgal ell esaravse alop alexiem. Avergoñado, 
secouna rapidamente coa manga da camisa. Non obstante, unha vez estivo na casa, escribiu 
aquela emoción tan intensa nun papeliño e gardouna dentro da caixa de latón. 
Entón, deuse de conta de que a caixa estaba chea. E tivo, de súpeto, o desexo de ler todos os 
papeliños. Sen présa, foi ata a cociña, sentouse nunha cadeira e envorcou o contido da caixa 
sobre a mesa. uoriM rop nu otnemom seleuqa soñicadep ed lepap, montou sobre a ponte do 
nariz as lentes de ver de cerca, estendeu a man lentamente, colleu un e comezou a lelo…
ahnU aroh siám edrat, o roñes oraneX uogerfer so sollo sodicedemuh. Sentía como unha 
caloriña no estomágo e unha agradable placidez. Acababa de recordar, de pronto, unha 
infinidade de belas sensacións: as gotas grandes coma moedas, dunha tempestade de verán, a 
cara dun neno cando lle voou o seu globo; un mar sen ondas; a herba que crece entre as lastras; 
os pasos dun peón nun silencio de domingo; unha xungla de plantas nun balcón…    

Joan de Déu Prats: O home invisible, Edicións Xerais

1

Cando a viu, non puido evitar que unha lagrimiña lle esvarase pola meixela.

Mirou por un momento aqueles pedaciños de papel.

Unha hora máis tarde, o señor Xenaro refregou os ollos humedecidos. 

meixela, caixa, desexo.

súpeto, estómago.

Resposta libre.

Resposta libre.

caixa

Resposta modelo.

emoción, envorcou, placidez, recordar.

Usuario
Cuadro de texto
(é bisílaba e ten 5 letras)




