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1. Le e responde. 

A miña avoa chámase María. Hai algúns anos que viu vivir con nós 
e desde ese día gústame moito estar con ela. Polas tardes, cando 
saio da escola ela ven buscarme, dáme a merenda e xuntas vamos 
ao Parque Da Fonte. Polo camiño falamos do que fixen na escola: o 
que aprendín, as parvadas que solta de cando en vez Lois para 
facernos rir, o que dixo o mestre, a que xoguei no recreo...  

A avoa escoita todo con atención e fálame de cando ela era 
pequena e ía a escola co seu irmán, o tío Fernando. 

Cando chegamos ao parque senta nun banco mentres eu xogo nos 
bambáns, o meu xogo favorito. Cando monto neles parece que 
estou voando máis e máis alto. A avoa tamén lle gustan os 
bambáns e cando non hai xente monta nun. Cando o fai a min 
dáme a risa. 

Cando veñen a casa os meus amigos a avoa xoga con nós. Sempre 
nos gaña ás agachadas, coñece agochos incribles, non hai que a 
atope. Logo prepáranos unha merenda de chupar os dedos e 
cóntanos contos. Cando é a hora de marchar ninguén quere irse. 

Os meus amigos din que a miña avoa é fantástica. Eu tamén o creo.    

De quen fala o texto?  

___________________________________________ 

Cando viviu a vivir a avoa coa protagonista? Marca.  

  Hai algúns días. 

  Hai algúns anos. 

  Hai algúns meses. 

Onde van ao saír da escola? Escribe.  

____________________________ 
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2. Completa estas palabras con h ou nada.  
_ipopótamo  
_idroloxía   
_ipermercado 
_ideal   
_ipódromo  

_ombro  
 _axa  
_ospital   
_ostra   
 _ospedaxe  

 
 
3. Le, rodea as palabras con x e s e completa.  
 
Sara está no xardín cortando un toxo pequeno e unha silveira. 
Logo fará de xantar unha saborosa sopa de peixe. 
 
s: 
______________________________________________________ 
x: 
______________________________________________________ 
 
 
4. Completa con tres palabras en cada unha.  
 
g  

 
gu  
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5. Identifica as palabras que teñan o mesmo significado en 
cada liña. 
 
coche                       automóbil                         bicicleta 
 
bonito                       feo                                    fermoso 
 
simpático               alegre                                   feliz 
 
tiburón                      quenlla                         peixe 
 
 
6. Separa os golpes de voz e sinala cantos hai.  
 

 
7. Ordena e forma palabras.  

 
 
 
 

 
Nome: _____________________ Curso: __ Data: ______ 
 



© GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

Unidade 12. Auga a chuzos 
 
 
 
 
 
8. Ditado 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

9. Completa.  
 
 Hoxe é martes 
 _________ foi luns. 
 ________ será mércores. 
 
10. Observa atentamente a ilustración le e contesta. 
 

 
Sabela e Nuno van visitar os seus curmáns que viven na vila. 
Gústalles moito ir alí porque hai moitos lugares chulos que aos 
que ir: o parque de xogos, as tendas de cómics, o cine, a 
pizzería...  
 
• Que falta no cartel? _______________________. Inventa ti 
un.______________________ 
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