
Unidade 12. Auga a chuzos 

 

 

VOCABULARIO 

1  Escribe ordenadas as oracións en folla á parte 

Era unha vez unha princesa. 

 

Atopounas dentro do forno. 

 

O seu nome era Xasmín. 

 

Un día perdeu as súas zapatillas de cristal. 

 

Era unha vez unha princesa. O seu nome era Xasmín. Un día perdeu as 
súas zapatillas de cristal. Atopounas dentro do forno. 

2 Separa as palabras para formar oracións. 

Oxardineiroplantamargaridasamarelas. 

O xardineiro planta margaridas amarelas 

 

Amonecatenosollosazuis. 

A moneca ten os ollos azuis 
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3 Relaciona e escribe. 

Teño un can.      Colle o paraugas. 

Está chovendo.     Chámase Chou. 

 

  Teño un can. Chámase Chou. 

 

  Está chovendo. Colle o paraugas. 

 

 



Unidade 12. Auga a chuzos 

 

 

ORTOGRAFÍA 

1 Le e rodea de vermello as palabras con mb e de azul as que leven mp. 

Amparo e Ambar preparan todo para levar á acampada: a empanada para 
comer, unha bombona pequena para a barbacoa, unha lámpada portátil para 
ver pola noite e unhas lombrigas para pescar, ah!, e uns bombóns para adozar 
o día. 

 

2 Completa coas palabras anteriores. 

 

MB: Ámbar, bombona, lombrigas, bombóns. 

MP: Amparo, acampada, empanada, lámpada. 

 

3 Escribe os nomes. 

 

ambulancia    campá      bombo       lombriga  

 

 

 

 

Nome: _____________________ Curso: __ Data: ______ 
 



 

4 Completa con mb ou mp. 

compañeiro   embigo  témpera 

tambor   bombeiro  campión 

 



Unidade 12. 

 

 

Vocabulario 

1 Ordena e escribe. 

 

XANEIRO FEBREIRO    MARZO ABRIL MAIO     XUÑO     XULLO 

 

AGOSTO SETEMBRO  OUTUBRO      NOVEMBRO       DECEMBRO 

 

2 Busca no calendario e di que día da semana é. 

Resposta libre 

 

10 de xuño   

15 de xuño 

18 de xuño 

21 de xuño 
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3. Escribe o nome dos días da semana que non aparecen na actividade 
anterior. 

Resposta libre 

 

 

 

4 Completa. 

Resposta libre 

Que día da semana é hoxe?  

 

Que día da semana será mañá?  

 

Que día foi onte?  

 



Unidade 12. Auga e chuzos 

 

 

VOCABULARIO 

1 Le a felicitación e contesta. 

 

 De quen é a felicitación?     Das autoras deste libro. 

    

 Para quen é?        Para min e os meus compañeiros 

 

 Cal é o motivo da felicitación?  

   Que rematamos o libro e comezan as vacacións 

 

 

2 Escolle unha das situacións e escribe unha felicitaci 

Felicitas a un amigo  Felicitas a un amigo porque lle naceu 

polo seu aniversario    un irmanciño 

 

Resposta libre 
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