3ª EDUCACIÓN PRIMARIA -- Proposta de actividades para o mes de XUÑO
Actividades de matemáticas, textos, ortografía, o proxecto sobre os insectos, e xogos.
MATEMÁTICAS (castellano)

T E X T O S (galego)
O MUNDO QUE NOS RODEA – As paisaxes – A amazonia, unha selva en perigo
A amazonia é a selva máis extensa do mundo. Localízase en América do Sur e está percorrida
por un longo e caudaloso río, o Amazonas.
Como na selva vai moita calor e as chuvias son abundantes, a vexetación é moi mesta e variada.
Ademais, nela habitan gran cantidade de especies animais e vexetais, moitas delas aínda
descoñecidas. Por todo iso, a selva amazónica é unha reserva natural fundamental para o
planeta.
Non obstante, a Amazonia estase deteriorando pouco a pouco como consecuencia da actividade
humana. Os incendios, a corta de árbores para obter madeira e a construción de estradas están
provocando que a extensión desta selva sexa cada vez menor.
Se a deforestación continúa a este ritmo, a selva pode chegar a desaparecer. Moitos animais e
plantas quedarían, daquela, sen un lugar onde vivir e probablemente se extinguirían.
1. Le o texto e contesta.
 Onde se encontra a Amazonia?

- Por que é importante para o planeta?

 Que problemas sofre a selva amazónica?

- Que é a deforestación?

O MUNDO QUE NOS RODEA – O aire e a atmosfera – Que é o efecto invernadoiro?
Xa sabes que a atmosfera é a capa de gases que envolve a Terra. Na atmosfera, ademais do
osíxeno que necesitamos para respirar, hai outros gases, como o dióxido de carbono e o vapor de
auga. Grazas a estes gases, a calor do Sol non escapa cara ao espazo e a Terra mantense a
unha temperatura adecuada para a vida. Isto é o que se chama efecto invernadoiro.
No obstante, na actualidade, a cantidade de gases de efecto invernadoiro que contén a atmosfera
aumentou moito. Isto débese principalmente á acción do ser humano. Por exemplo, os gases que
acotío emiten os vehículos e as fábricas, ou os que expulsan os aerosois á atmosfera producen o
efecto invernadoiro.
A principal consecuencia do incremento destes gases é a suba da temperatura da superficie
terrestre e, polo tanto, o desxeo dos polos. En xeral, estase producindo un quecemento global do
planeta. Isto é moi perigoso, xa que se segue aumentando, pode ser moi negativo para a vida.
1. Le o texto e contesta.


Que gases forman a atmosfera?



A que lle chamamos efecto invernadoiro?



Que está ocorrendo na actualidade na atmosfera? A que se debe?

2. Escribe algunhas medidas que podemos adoptar as persoas para frear o quecemento
global do planeta.
3. Estas son algunhas consecuencias do quecemento global. Escríbeas no lugar que
corresponde no debuxo.
A. Derrétese o xeo dos polos.
B. O nivel do mar aumenta e algúns lugares cubriranse de auga.
C. Aumentan as temperaturas e as secas.
D. Esténdense os desertos.

O SER HUMANO – Os nosos alimentos – Os microbios
Seguro que che teñen dito moitas veces que laves as mans antes de comer, e que, se non o fas,
podes enfermar. Pois é certo, e os responsables desas enfermidades son algúns dos microbios
que podes ter na pel.
Os microbios son organismos que non se poden ver a simple vista. Son tan pequenos que na
palma da man podes ter millóns e para poder observalos necesitamos usar uns instrumentos
chamados microscopios que nos permiten aumentar a imaxe.
Aínda así, non todos os microbios nos fan dano. Algúns poden ser útiles e beneficiosos, por
exemplo, serven para fabricar iogur, queixo ou pan.
1. Contesta ás seguintes preguntas.


Que son os microbios?



Que é un microscopio?



Os microbios son beneficiosos ou prexudiciais para a nosa saúde?

2. Pensa e contesta. De que maneira poden facernos enfermar uns microbios que están nas
mans? Explica como podemos evitalo.
3. Sinala se se trata dunha frase verdadeira ou falsa. No caso de haber algunha frase falsa,
explica por que.


Podemos ver os microbios a simple vista.



Na elaboración do queixo e o pan úsanse microbios.



Non todos os microbios xeran danos e enfermidades.

4. Ordena do 1 ao 4 as seguintes viñetas e explica por que.

O MUNDO QUE NOS RODEA – A auga – O barco máis seguro do mundo?
Cando falamos de auga en estado sólido imaxinamos as pedras de xeo. Pero no océano tamén
flotan grandes masas de xeo, chamadas icebergs.
Hai icebergs de moi distintos tamaños. Algúns son tan grandes coma unha montaña! A maior
parte da superficie dun iceberg non se ve porque permanece somerxida. Por iso, estas grandes
masas de xeo flotante son un perigo para a navegación.
Por exemplo, a noite do 14 de abril de 1912, o Titanic afundiuse ao chocar cun iceberg no norte
do océano Atlántico. O Titanic era un enorme transatlántico que transportaba pasaxeiros entre o
Reino Unido e os Estados Unidos. Os seus propietarios estaban moi orgullosos, pois afirmaban
que se trataba do barco máis seguro do mundo e que era completamente imposible afundilo. E,
non obstante, afundiuse na súa primeira viaxe!
1. Le o texto e contesta.


Que é un iceberg?



Por que os icebergs poden ser un grave perigo para a navegación?



Cando e por que se afundiu o Titanic?

2. Ademais do estado sólido, que outros estados da auga coñeces?
3. Localiza no debuxo exemplos de onde podes atopar auga na natureza. Clasifícaos
segundo o seu estado.

Auga en estado sólido

Auga en estado líquido

Auga en estado gasoso

4. Como poderías ti cambiar o estado da auga de sólido a líquido? E de líquido a
sólido?

O SER HUMANO – A nosa saúde – Deportes para todos
Cando falamos de deporte, enseguida pensamos en fútbol, en baloncesto ou en correr. Pero hai
moitos máis deportes, de modo que todos podemos atopar o que máis nos guste. Estes son
algúns exemplos:


Deportes de equipo. Algúns deportes de equipo pouco coñecidos son o voleibol, o balonmán,
o hóckey ou o wáter-polo, que se practica nunha piscina.



Deportes de auga. Por suposto, está a natación, pero tamén hai outros, como o surf, o
windsurf ou o kitesurf, que se practican no mar.



Deportes de natureza. Na natureza pódese practicar o sendeirismo, a bicicleta de montaña e
numerosos deportes de aventura, como son a escalada, o esquí ou o descenso de barrancos;
pero sempre con monitores e co equipo adecuado.



Outros deportes. Aínda hai outros deportes que che poden interesar, como a patinaxe, o
judo, o karate, o tenis, o pádel… E non esquezamos o baile e a danza, que, aínda que non
son deportes, serven para realizar un magnífico exercicio físico, á vez que son unha forma de
expresión artística.

1. Resolve este encrucillado relacionado co deporte.

R E D A C T A M O S (galego)

COMPETENCIA LECTORA (castellano)

CASTELLANO

CASTELLANO

GALEGO

X O G O S

Enlaces coas normas de xogo do “TUTIFRUTI” e do “AFORCADO”.
Aprende a xogar, practica en familia, e cando volvamos ao cole podemos
facer unha competición. Como se che dará?

 Tutifruti
Este xogo consiste en escribir palabras de diferentes campos semánticos que empecen cunha
letra escollida ao chou.

https://aulasgalegas.org/tutifruti/

 Aforcado
Aprende a xogar ao AFORCADO, un xogo moi sinxelo para nenos/as e maiores. Só necesitas
papel e lapis.
https://www.youtube.com/watch?v=l650Akhr8nA

Continuamos e rematamos o proxecto O MUNDO DOS INSECTOS

 O MUNDO DOS INSECTOS -- Definición
Os insectos supoñen máis da metade dos seres vivos do planeta. Ademais, non só existen os
insectos que coñecemos, os expertos calculan que existen máis dun millón de especies por
descubrir. De feito, calcúlase que hai arredor de 10 trillóns de insectos vivos.
1. Le esta definición sobre os insectos e, despois, consulta un dicionario, internet, o libro
de texto, etc., e busca a entrada “insecto”. Escribe o que encontraches e compara coa
definición da ficha.

Insecto: clase de animais invertebrados do grupo dos artrópodos, caracterizados por
presentar un par de antenas, tres pares de patas e un ou dous pares de ás.

Insecto: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Que quere dicir que os insectos son invertebrados?_______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Características dos insectos.

1.
Corpo formado por 3 partes

2.
3.
PATAS:

Teñen (nº)
ANTENAS:

MOITOS POSÚEN ÁS:

 O MUNDO DOS INSECTOS MOSCA – ABELLA – SALTÓN – LIBÉLULA - XOANIÑA
Elixe dous dos insectos anteriores, busca información sobre eles e cubre a seguinte ficha
para cada un dos dous.
Nome
Número de patas
Número de antenas
Número de ás
Cor

Onde vive?

Alimentación

Outro dato que
queiras engadir

Debuxo ou fotografía

 O MUNDO DOS INSECTOS -- Maqueta
Os insectos son moi importantes para as persoas e o medio ambiente. Por exemplo, os
vermes da seda utilízanse para fabricar este tecido. A abella, fabrica o mel que utilizamos para
alimentarnos. Outros insectos teñen como función a polinización das flores ou a limpeza do
entorno. O escaravello peloteiro, por exemplo, aliméntase de excrementos e agóchaos na
terra, o que á súa vez, serve como fertilizante do chan.
Aínda que moitas veces a palabra insecto está relacionada coas pragas, o certo é que tan só
nalgunhas ocasións os insectos son prexudiciais para o entorno ou para o ser humano.

Imos realizar a maqueta dos dous insectos que elixiches para a actividade anterior.
Podes facelas do tamaño que queiras e cos materiais que ti queiras.
Unha idea fácil é facelas de plastilina, con cartolina ou papel para as ás e algún “palillo” ou
palliña para antenas e patas.
Aquí tes algunha idea…

Se queres facer algo máis elaborado, mira as propostas dos amigos/as de Mar de Fábula…

 O MUNDO DOS INSECTOS -- Portada e índice

Xa rematamos as propostas para o proxecto sobre os insectos. Agora só queda facer unha
portada na que apareza o título, o teu nome, curso e data (maio - xuño 2020). Tamén debes facer
o índice, despois xa podes grampar todo.

MODELO PARA A PORTADA

MODELO PARA O ÍNDICE

ÍNDICE

O mundo

1. Que sabemos dos insectos?
2. Observamos insectos

dos insectoS

3. Definición
4. (Nome do insecto que escolliches I)
5. (Nome do insecto que escolliches II)
6. Maquetas

APELIDO APELIDO, NOME
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