
6 Comprendo un texto teatral

Unha idea… moi cansa!
(No ximnasio, EVA, ALBERTE, LAURA e CIBRÁN  
fan abdominais mentres falan.) 

EVA: Dóeme o pescozo…

ALBERTE: E a min, a barriga…

LAURA: Eu teño unha dor de costas…

CIBRÁN: (Bufando.) Queredes calar dunha vez?  
Oírvos aínda empeora as cousas!

(Calan os catro, só uns segundos.)

EVA: (Coma antes.) Quédanos moito?

ALBERTE: (Laiándose.) Vinte abdominais…

LAURA: Buf!

CIBRÁN: (Enfadado.) Pero como se vos ocorreu?  
(Imita a voz dos amigos, pero con ton de burla.)  
«O primeiro equipo que faga cincuenta  
abdominais elixirá o deporte de hoxe». Vaia idea!

(Entra sorrindo ANTÍA, a mestra de Educación Física.)

ANTÍA: Que? Como ides?

EVA: (Disimulando, con ton alegre.) Moi ben!

ALBERTE: (Igual.) De marabilla!

LAURA: (Igual.) Xenial!

CIBRÁN: (Entre dentes.) Coa lingua fóra… 

ANTÍA: Que dis, Cibrán?

CIBRÁN: (Mordendo a lingua.) Nada, nada… Que imos ben. 

EVA: E os outros? Como van?

ANTÍA: (Escachando coa risa.) Os outros hai tempo que se renderon!

LAURA: (Parando, indignada.) E non nos dixeches nada?

ALBERTE: (Igual.) E deixáchesnos sufrir así?

EVA: (Igual.) Hai que ver!

CIBRÁN: (Contento.) Entón, podemos dicir que fomos os mellores!  
Decidimos nós a que imos xogar, non?

ANTÍA: De acordo. Que preferides? Fútbol, baloncesto, voleibol…

LAURA, ALBERTE E EVA: (Á vez.) Descansar!

CIBRÁN: (Enfadadísimo.) Xa sabía eu que isto non ía acabar ben!
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3  Relaciona cada expresión da lectura co seu significado.

4  Fíxate na lectura e explica que expresa cada tipo de letra.

 Letra maiúscula e grosa  

 Letra cursiva que vai entre parénteses  

 

 Letra normal  

1  Resolve estas cuestións sobre o texto.

 Quen son os protagonistas? 

 Onde están?  A que clase asisten? 

 Que tipo de exercicio fan?  Marca o debuxo que o representa. 

 Cantos abdominais teñen que facer?  

 Cantos lles quedan?  Polo tanto, cantos fixeron xa? 

2  Risca a resposta incorrecta. Por que estaban a facer tantos abdominais os rapaces?

COMPEtENCIa lECtORa

Porque acordaran que os primeiros 
en facelos poderían elixir o deporte 
que ían practicar ese día.

Porque se trataba dunha proba 
para obter boa nota en Educación 
Física.

Falar entre dentes.

Morder a lingua.

Escachar coa risa. 

Rir moito, ás gargalladas.

Murmurar, falar en voz baixa.

Conterse para non dicir algo.

Eva, Alberte, Laura e Cibrán.

Están no ximnasio.

Cincuenta.

Vinte. Trinta.

Educación física.

Fan abdominais.

Os personaxes.

Como teñen que actuar e falar

O que din os personaxes.

os personaxes.

5



Clases de sílabas

LEMBRA

A sílaba tónica é aquela que se pronuncia con máis intensidade dentro  
dunha palabra. O resto das sílabas da palabra son sílabas átonas.

Algunhas palabras levan acento gráfico ( ́  ) sobre a vogal da sílaba tónica.

1  Copia a sílaba tónica de cada palabra.

 carpeta    teléfono    mandil    xamón  

 autobús    fabricar    galiña    álbum  

2  Clasifica as palabras da actividade anterior no grupo que corresponda.

Con acento gráfico Sen acento gráfico

 

 

 

 

3  Completa coa sílaba que falta e indica se é unha sílaba tónica (T) ou átona (A).

 ∂erno   x^ fono  cå co¬  toxo 

 tartå  gå  bolı fo   då  to 

A

pe dil món

állicarbús

lé

teléfono xamón

álbumautobús

carpeta mandil

fabricar galiña

ca ló ra es

ru grå fa ra

T A A

TTAT
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5  Completa as oracións coa palabra axeitada de cada parella.

4  Localiza e copia nos cadros palabras do texto que teñan as sílabas indicadas.  
A casa de cor de cada cadro corresponde á sílaba tónica. 

 Que vou ser de maior? 

Moitas veces, Ánxela pensa en que vai traballar cando  
sexa maior: algúns días cre que lle gustaría ser veterinaria,  
coma súa nai; outros días pensa en ser mestra, coma  
seu pai. E outras veces imaxina que será aventureira  
e que irá por todo o mundo buscando tesouros ocultos.  
Pero aínda falta moito tempo: seguro que, entrementres,  
descubrirá moitas máis profesións interesantes!

6
GRaMÁtICa

  q¤æ ha^ no√¶ ángulofi.

  O  ∂eixo¤ 
u> aviso ∂æ q¤æ saíå.

  M”iñå na^ traballå  
∂æ .

 O paq¤e†æ  unhå sorp®eså.conten

contén

secretaria 

secretaría

calculo

cálculo

medico

médico

R. M.

SE GU RO

TRA BA

SE RÁ

VE CES LLAR

RÁ

VE TE RI NA

DES CU BRI

RIO

—alculo

ßec®etariå

µédico

con†é>
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Que...

Canto...

Onde...

Que...

Cando...

Como...

Signos de interrogación e de admiración

LEMBRA

•  Ao final dunha pregunta escríbese un signo de interrogación (?).

•  Ao final dunha exclamación escríbese un signo de admiración (!).

1  Escribe o signo axeitado en cada caso.

2  Escribe a letra que corresponda. En que grupo dos anteriores se utilizou cada signo?

3  Inventa en cada caso unha pregunta que comece coa palabra que se indica.

Afírmase algo

Eu teño nove anos 

Iago foi ao museo 

Vai bo tempo 

a   Pregúntase algo

Que hora é 

Onde está o libro 

Tes un lapis 

B    Exprésase unha emoción

Que medo dá 

Bravo! Gañamos 

Ai, canto o sinto 

C

4  Escribe exclamacións que empecen coas seguintes palabras.

 Signo de interrogación       Signo de admiración       Punto   

.

.

.

? !

!

!

B C A

R. L.

R. L.

?

?
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5  Transforma as preguntas en exclamacións e as exclamacións en preguntas.

6
ORtOGRaFÍa

 Alegrouse de velo?   —omo ßæ a¬egro¤ ∂æ √±lo!
 Vaia trasnada fixo o teu gato!   

 Durmiches abondo hoxe?   

 Que fame tes!   

 Adestrácheste moito esta semana?   

6  Escribe unha pregunta apropiada para cada resposta. Non esquezas utilizar o signo 
de puntuación adecuado.

7  Escribe unha exclamación para cada escena. Lembra empregar o signo axeitado.

Chegaremos en  
media hora.

Esta planta 
custa 12 euros.

R. M.

Q€æ trasnadå fixo o †e€ gato
H”o≈æ durmic™efi abondo!

Tefi faµæ?
M”oito †æ a∂estrac™efi estå 
ßemanå!

R. M.

—anto faltå

A”^! Q€æ rico! E”sπerå!

parå c™ega®?
—anto custå
eså plantå?
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O noso corpo

1  Copia o texto de cada globo no lugar correspondente. Que lle doe a cada un?

3  Escribe o nome da parte do corpo en que se coloca cada obxecto.  
Despois, indica se é un adorno (A) ou unha protección (P).

 ombreira  ombro   brazalete   
 orelleiras     pulseira   
 xeonlleira     dedal   

2  Relaciona cada nome coa parte do debuxo correspondente.

 meixela    caluga 
 cella    cabelo

 queixo     orella

Dóeme o cóbado!Dóeme o ombreiro!

Dóeme o nocello! Dóeme o xeonllo!

A

DØ±µæ
o omb®eiro!

DØ±µæ
o ≈eonllo!

DØ±µæ
o cóbado!

DØ±µæ o no©ello!

brazo
pulso
∂edo

o®ellå
≈eonllo
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5  Escribe estas palabras debaixo da parte do corpo con que se relacionan.

6
VOCaBUlaRIO

    
    

colariño pedestremanicuracabezal

carapuchapedalmanda colar

4  Le as pistas e escribe o nome de cada rapaz debaixo do debuxo correspondente.

 Xaime está sentado e ten o nocello vendado.

 Antón está axeonllado e toca o seu ombro.

 David está deitado e leva unha fita na fronte.

 Anxo está saltando á corda.

 Ana está na punta dos pés e ten unha venda no xeonllo .

 Sara está axeonllada e ten as mans na cintura.

 Rafael está deitado e ten un brazo vendado. 

 Sabela está anicada e toca o seu cóbado.

   

Antón Sara

Sabela

Anxo David

Rafael

Ana

carapucha

cabezal

manda

manicura

pedal

pedestres colariño

colar

Xaime
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REDaCtaR INStRUCIóNS SaBER FaCER

1  Observa o debuxo e pinta. En que consiste facer a vertical?

2  Observa os debuxos e ordena as instrucións para facer a vertical.

 Adiantar unha perna para coller impulso mentres se dirixen os brazos cara adiante.

 Poñerse diante dunha parede cos brazos en alto ben dereitos.

 Apoiar as mans no chan e erguer as pernas no aire ata que toquen a parede.

3  Completa coa información da actividade 1 e coas instrucións da actividade 2 
transformadas en ordes.

Fa©e® å √±rtica¬ consis†æ e> 

E”> priµeiro luga®, 

A continuació>, 

Finalµen†æ, 

Consiste en poñerse cabeza abaixo apoiándose nas mans.

Consiste en enfadarse moito e botarse ao chan.

1 2 3

1

3

2

po~erßæ ca∫±zå 

ha^ q€æ po~erßæ dian†æ

adiántaßæ unhå πernå parå

apóianßæ afi manfi no cha> 

abaixo apoiándoßæ nafi manfi.

dunhå pa®e∂æ cofi brazofi e> algo ∫±> ∂e®eito.

colle® impulso æ dirí≈enßæ ofi brazofi carå adian†æ.

æ érg€enßæ afi πernafi no ai®æ atå toca® å pa®e∂æ.
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aCtIVIDaDES DE REPaSO

6

2  Escribe o número. Cantas sílabas átonas ten cada palabra?

 escaravello   marabilla   frauta   círculo 

 adestrador   hipopótamo   árbore   telefonar 

3  Escribe unha oración para cada caso.

a  Un rapaz pregúntalle a hora a súa nai.  

B  Dislle a alguén que gañaches un premio.  

4  Escribe o signo que empregaches ao final de cada unha das oracións anteriores.

a                                        B                    

5  Escribe. Que parte do corpo toca cada rapaz? 

1  Sigue os fíos e copia a sílaba tónica de cada palabra onde corresponda  
para descifrar a mensaxe oculta.

         

AMA

PESTANA

ARESTA TALO

CERTO
POSTODADO

ARES POS TA CER TA DA

4 3 1 2

3

R. M.

Mamá, que hora é?

   ?    !

   ombreiro cóbado    pulsoxeonllo

Gañei o premio!

243
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