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EXERCICIO 1
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Rodea cun círculo só  os números que atopes.



EXERCICIO 2
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EXERCICIO 3

Le o texto e responde as preguntas que se fan a 

con!nuación a par!r do que lembres.

Esther Muñoz estaba a preparar o xantar para os

seus tres fillos pequenos, que chegaban da escola

ás  dúas  da  tarde.  Xa  puxera  na  pota  todos  os

ingredientes para o cocido e púxoa ao lume. Entón

soou  o  teléfono  e  Esther  saíu  da  cociña  para

responder á chamada. Estivo a falar durante tanto

tempo  que  se  esqueceu  de  quitar  o  cocido  do

lume, e cando chegou á cociña descubriu que a

comida se queimara.
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Cal é o nome e o apelido da protagonista?

Cantos fillos tiña a protagonista?

A que hora chegaban os seus fillos da escola?

Que estaba preparando para comer?

Por que marchou da cociña?

Que pasou co cocido?

EXERCICIO 4

Escribe unha frase con cada unha das seguintes palabras 

Lóstrego                                         Egoísta

Revista                                           Anoitecer

Calculadora                                   Rápido

Armario                                          Caro

Forno                                              Ledicia
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EXERCICIO 5

Seguindo as pistas adiviñar o número e indicar o resultado correcto:

� É un número par dunha cifra, máis alto que o 2 e máis baixo

que o 3

� É un número par de dúas cifras, e é máis alto que 15

� É un número par dunha cifra; é o doble de 3

� É un número impar de dúas cifras: é a mitade de 30

� É o primeiro número par qye vai despois do 47

� É un número que acaba en 5 e que está entre o 40 e o 50

� É un número par formado por dúas cifras pares: é maior 

que 20

� É un número que acaba en 0 e é posterior ó 25

� É un número que acaba en 0 e é anterior ó 25
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Exercicio 6

Escribir 10 palabras que pertenzan a cada unha das categorías da 

táboa:

FLORES ANIMAIS CORES MESES VERDURAS
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EXERCICIO 7

Ordea as palabras para escribir unha frase debaixo:

1. museos  os  me  visitar gusta

2. edificio traballan os na do pintores fachada 

3. Cuba  de aforrar teño viaxe moito a que ir para 

4. a salón do rota pata mesa ten unha

5. dúas buzón no cartas !ña hoxe
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Adiviñas

Trata de darlle resposta a 

estas adiviñas. Cada 

unha ven seguida da súa 

solución.



Ten un dente e �ra 

pola xente.



A campá



Dous bois brancos 

nunha corte de 

ferro me�dos



Os ovos na �xola



Estou pensando, pensando; de 

pensar vólvome tola. Coa sogra da 

muller de meu irmán, ¿que 

parentesco me toca?



A miña nai



Pelo con pelo e o 

vivo no medio



O ollo



Anda e non ten pés; 

come, e non ten 

boca, e toda a 

comida lle parece 

pouca



O muíño



Teño oito patas grosas

cheas de ventosas,

arrolado polas ondas

paseo entre as rochas



Polbo



Ata min os ríos chegan

e por min os barcos van.

Como unha manta 

turquesa

de auga cubro o planeta



Mar



FOTOS ANTIGAS 
recordando o noso





Estrada de Castela

Ferrol, 10 de marzo de 1972





Finca Castiñeira
1911, actualmente estación de servizo





Construción dos edificios residenciais 
de San Valentín 





Modelo de escola antiga





Avenida Naturais

Fene





Estación do ferrocarril 

Perlío





Operario desprazando para a empresa  
Peninsular Maderera





Sala de festas Perla

Perlío





Monte Ancos

Neda. 
Fene na marxe esquerda, os estaleiros e a ponte. 





PYSBE 
Porto de Ferrol


