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VIII 

Lembra! 

ACTIVIDADES 

A sesión de hoxe está dedicada a facer unha actividade de repaso. Lembraremos a parte de 

gramática que estivemos a ver ao longo do curso.  

Este é o enlace do formulario que teredes que responder: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXvnKEQGQ4-dLW-dO6qhAorsjX58-

98Nc_nqIuvriGeljlIQ/viewform 

Ante calquera dúbida, escribídeme! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXvnKEQGQ4-dLW-dO6qhAorsjX58-98Nc_nqIuvriGeljlIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXvnKEQGQ4-dLW-dO6qhAorsjX58-98Nc_nqIuvriGeljlIQ/viewform
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I 

O ovo e o ollo 

INDICACIÓNS XERAIS 

Primeiro. Copia o índice que está a continuación.  

Segundo. Le o apartado 1 do tema 9. 

Terceiro. Fai as seguintes actividades deste mesmo apartado no teu caderno: 1, 5 e 7. 

Cuarto. Envíame unha foto por Google Classroom coas tarefas feitas. 

ÍNDICE 

Unidade Didáctica 9 

1. Ler e escribir: o ovo e o ollo 

2. Léxico 

2.1. A formación de palabras. A composición e a parasíntese 

2.2. A familia de palabras 

3. Educación literaria 

3.1. O cinema e os xéneros cinematográficos 

3.2. A lingua cinematográfica 

4. Funcionamento da lingua: a oración simple 

4.1. O complemento predicativo 

4.2. O complemento de réxime 

4.3. O complemento axente 

4.4. O complemento circunstancial 

5. Ortografía: palabras xuntas e separadas 

MATERIAL DE APOIO 

EDIXGAL: Unidade didáctica 9: Apartado 1. Ler e escribir 
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II 

A formación de palabras: a composición e a parasíntese 

ACTIVIDADES 

A sesión de hoxe dedicarémola á composición e parasíntese, que complementa o que xa 

vimos no anterior tema sobre a formación de palabras.   

A tarefa consiste no seguinte:  

1. Ler o apartado 2 da unidade 9.  

2. Tomar apuntamentos no caderno da presentación que vos inclúo na tarefa. 

3. Facer os exercicios 1, 3, 5 e 6 (UD 9, apartado 2) no caderno. 

4. Sacar unha imaxe aos vosos apuntamentos e exercicios para enviarma. 

Xa sabedes, se tendes algunha dúbida, escribídeme para preguntarme! 

MATERIAL DE APOIO 

EDIXGAL: Unidade didáctica 9: Apartado 2. 
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III 

O cinema 

ACTIVIDADES 

No día de hoxe estudaremos o cinema, os seus xéneros e a súa linguaxe. Para coñecer un 

pouco máis esta arte achégovos unha presentación na que vos explico os xéneros e vos inclúo 

algúns exemplos de películas. 

As tarefas de hoxe consisten no seguinte: 

1. Fai un resumo ou un esquema desta presentación sobre o cinema no teu caderno. 

2. Escribe as túas películas preferidas e di a que xénero pertencen. 

3. Escribe unha reflexión sobre a importancia do cine nas nosas vidas e na sociedade 

no ordenador. 

Como sempre vos digo, se tendes algunha dúbida, escribídeme! 

MATERIAL DE APOIO 

EDIXGAL: Unidade didáctica 9: Apartado 3. 
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IV 

A oración simple III 

ACTIVIDADES 

O complemento predicativo, o complemento de réxime, o complemento axente e o 

complemento circunstancial son os todos os complementos que nos faltan por estudar. Hoxe 

é o que imos a ver nesta clase. Achégovos unha presentación para que vos axude a entender 

mellor este tema. 

Agora, explícovos en que consiste a actividade desta sesión: 

1. Ler o apartado 4 da unidade 9. 

2. Tomar apuntamentos sobre os complementos do predicado no voso caderno. 

Podedes collelos da presentación. 

3. Facer o exercicio 4 da unidade 9 no voso caderno. 

4. Enviarme as imaxes co voso traballo. 

5. Escribir as dúbidas ou aquilo sobre o que precisades unha explicación máis específica. 

E se tendes algunha dúbida, escribídeme! 

MATERIAL DE APOIO 

EDIXGAL: Unidade didáctica 9: Apartado 4. 


