
LINGUA GALEGA 5º PRIMARIA- Grupo de desdobre 

TRABALLO  DA SEMANA DO 23 Ó 27  DE MARZO DE 2020 

As actividades que se propoñen son por unha parte do Tema 8, tanto para 

facer na libreta como no ordenador.  

E por outra parte  unha serie de páxinas web para repasar os temas 6 e 7.  

 

EXERCICIOS DO TEMA 8 

Actividades para facer na libreta, copiando o enunciado e poñendo a 

resposta:  

1. Clasifica os seguintes numerais segundo se son cardinais ou 

ordinais: (pódense poñer no cadro directamente) 

Vinte e un                           Oitava 

Cuarto          Mil 

Trinta e sete                       Oitenta 

Noventa                              Décimo quinta 

Sete                                     Novena 

Primeiro                             Vixésimo 

 

 
Cardinais 

 

 
Ordinais 

  

 



 

 

2.Volve escribir o seguinte texto substituíndo os números por 

numerais: (escribídeo só unha vez coas contestacións correctas) 

 

5 rapaces que vivían no 6º piso do edificio situado na rúa Roseira 

propuxeronse ir ás competicións que había no concello de Riotorto. 

Colleron o coche e foron pola estrada todo recto ata desviarse na 3ª 

saída. Chegaron alí e atopáronse que eran 115 corredores. Todos 

parecían moi ben preparados.  

En canto deron o sinal de saída puxeron todos os seus esforzos en 

tentar ser os primeiros. Pero non puido ser . Quedaron en 22ª, 40ª, 

54ª, 61ª e 76ª posicións respectivamente. Alomenos tentárono. 

 

 

 

Actividades do ordenador a través do EDIXGAL:  

• Facer do EDIXGAL os exercicios do apartado 4 números 2 e 3 

sobre os numerais. 

 

• Apartado 5: Ler a lectura e a teoría de palabras con H. 

Facer as actividades 2 e 3. 

 

• Apartado 6: soamente ler “Expresar desexos” e facer a actividade 

1 (“Que personaxe histórico…”). Esta actividade faise na libreta. 

 

 

 

 

 

 



EXERCICIOS DE REPASO DOS TEMAS 6 E 7 

 

Actividades no ordenador a través dos seguintes enlaces web:  

Sobre artigos: 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1513338224/contido

/artigo/artigo.html 

http://replgalega5.webcindario.com/03-5.htm 

Sobre o B: 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1291195609/contido

/BGUAI/ortografi_a.html 

Sobre os prefixos:  

http://replgalega5.webcindario.com/02-6.htm 

http://replgalega5.webcindario.com/03-6.htm 

 

 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1513338224/contido/artigo/artigo.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1513338224/contido/artigo/artigo.html
http://replgalega5.webcindario.com/03-5.htm
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1291195609/contido/BGUAI/ortografi_a.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1291195609/contido/BGUAI/ortografi_a.html
http://replgalega5.webcindario.com/02-6.htm
http://replgalega5.webcindario.com/03-6.htm

