Estimadas familias , moito ánimo que xa queda menos.
Seguimos lendo todos os días tanto en galego como en castelán.
Adxunto lecturas en galego que repasan vocabulario xa traballado para axudarvos
Seguimos escribindo frases tendo moi presente separar as palabras.
Temos o libro de Piezas e podemos facer pequenos copiados. Fixámonos moito en empezar en
maiúscula, rematar co punto, boa letra, tamaño axeitado ( nin demasiado grande nin
demasiado pequena)
Logo podemos buscar , un nome ( dicimos si é dunha persoa, dun animal, dunha cousa, dun
lugar...)
Podemos poñerlle un adxectivo a ese nome e vemos si ten contrario ou non.
Por ex ; planta grosa-delgada
As palabras con mp e mb subraiámolas de vermello
Inventamos e escribimos palabras con c ,z ,que, qui , g, gue, gui, gü, h, pl ,br ,cr ,cl ,gl , gr , fr ,
fl , tr, tl ...
En matemáticas seguimos facendo exercicios de contar de dous en dous , de tres en tres, de
cinco en cinco , de dez en dez para diante e para atrás. Restas e sumas en horizontal e vertical
( tendo moi en conta empezar pola dereita e colocar unidades debaixo de unidades)
Non esquecemos como se escriben . Podemos facer series ascendentes e descendente.
Ex. 98,97,96,95,94 e escribímolo en letra
Seguimos facendo parellas de números e comparámolos cos signos < >

Ex. 57 < 69

Pequenos problemas de sumar e restas para que razoen.
Repasamos o reloxo poñendo a hora en punto, e media , e cuarto e menos cuarto, se alguén
se anima podemos avanzar. E cinco, e dez...
Buscamos refráns relacionados coa comida, e escribímolos moi curiosiño, para entregalos na
aula a volta para a páxina que faremos no noso periódico.
Inventamos algún conto e escribímolo para logo compartilo cos compañeiros.
Buscamos nun mapa onde vivimos, onde está Galicia dentro de España, onde houbo tamén o
coronavirus.., todo o que se vos ocorra..
E sobre todo xogamos e desfrutamos moito coa familia.
Unha grande aperta e ata pronto.
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