
CIENCIAS NATURAIS 

       E seguimos cos vertebrados. Esta semana tócalle aos mamíferos ( a letra M de MAPRA). 

 

       1. Busca os vídeos en YOUTUBE:        https://youtu.be/eZXJ-g4jBG4  Animais mamíferos 

                                                                    

                                                                  https://youtu.be/M2HUIF6ZowM Camaleón mamíferos  

 

 Sabías que, ainda que a maioría dos mamíferos son vivíparos ( nacen do ventre das súas nais),  hai un 

 que é ovíparo? O ORNITORRINCO. 

 E ainda que, a maioría dos mamíferos teñen o corpo cuberto de pelo, algúns coma as balea e os golfiños, 

 NON. 

2. Escribe  V ( verdadeiro ) ou F ( falso). 

   Os mamíferos maman leite da súa nai. ____ . Existen mamíferos mariños ( viven no mar). ___.  

   Respiran por pulmóns   __________ .       Teñen o corpo cuberto de escamas. ______. 

   Hai un mamífero que voa. _________.       Algúns mamíferos son herbívoros. ______. 

   Existen mamíferos insectívoros ( aliméntanse de insectos)._______ 

   Os seres humanos non somos mamíferos ._______ 

 

 3. Escribe o nome de tres animais mamíferos domésticos  e tres mamíferos salvaxes. 

    Domésticos: ____________________, ______________________,_____________________. 

    Salvaxes :   _____________________, ______________________, ____________________. 

 

4. Debuxa o teu animal mamífero favorito e escribe  as súas características. 

 

 
 

https://youtu.be/eZXJ-g4jBG4
https://youtu.be/M2HUIF6ZowM


CIENCIAS SOCIAIS 

1.Le varias veces as páxinas 10 e 11 do libro de Sociais e contesta. 

  

 A localidade na que vives é unha aldea, vila ou cidade?  ................................................. 

 

 Que podes ver cando saes da túa casa? ........................................................................... 

 

 Hai tendas ou restaurantes? ............................................................................................. 

 

 Hai algún colexio ou algún parque? ................................................................................. 

 

 Que che gustaría que houbese no teu lugar ou rúa ?....................................................... 

 

 

........................................................................................................................................... 

2. Completa os parágrafos que están máis abaixo coas seguintes palabras:  

   ( 1 )  pequena – grande,    (2)  poucas – moitas,  (3) altos - baixos                       

   ( 4 )   curtas – longas,       (5) estreitas – anchas,   (6)  menos - bastante 

-Unha cidade é unha localidade  (1)........................... onde viven (2) ............................ persoas. 

Nela adoitamos encontrar edificios (3)......................... ,rúas máis (4) .................................. e  

 (5) ...................................... e (6) .................................. tráfico. 

 

-Unha vila é unha localidade  máis (1 ) ............................, onde viven menos persoas e  

adoitamos encontrar edificios máis (3) ............................., rúas máis (4) ......................... e       

 .................................. tráfico. 

3.Escribe o  teu enderezo ( dirección): 

 

Rúa ou lugar:  .................................................................................... nº........... 

 

 Localidade: ......................................................................................... 

 

 Concello: ......................................................................................... 

 

 Provincia : Pontevedra 

 

As persoas que somos do concello da Estrada chamámonos estradenses.                 



MATEMÁTICAS. 

 

Problemas. 

1. Laura tiene 12 euros y Jesús  7 euros. ¿ Cuántos euros tiene Jesús  menos que Laura?  

Subraya la pregunta con color rojo. 

 

Datos:                                                                   Operación 

Laura tiene  ...........  euros    

           

           Jesús tiene  ........... euros  

 

           Solución : Jesús tiene ....................€ menos que  Laura. 

 

 

 

2. Jugando, he ganado 4 canicas y ahora tengo 10. ¿ Cuántas canicas tenía antes de  

 jugar?. 

Subraya los datos de azul y la pregunta de rojo. 

 

Ahora tengo 10, dibújalas:  

Colorea 4, que ya tenía. 

Solución: Antes de jugar tenía ..................... canicas. 

 

 

 

3. Juan tiene 62 caramelos. Toño tiene 39 caramelos. ¿  Cuántos caramelos más que Toño 

tiene Juan?  

                                                                                        

Juan tiene ............... caramelos             

 

Toño tiene ............... caramelos 

 

¿ Quién tiene más ?                    

           ¿  Tengo que juntar los caramelos ( sumar)   o hallar  la diferencia ( restar)? 

                                                                                                                     Operación 

   

            Solución: Juan tiene ..................... caramelos más que  Toño.        



 

               

  



 


