6ºEP
REPASANDO LINGUA GALEGA

1.

Data: 19.11.2019

Indica cales destas parellas de palabras son sinónimas e cales antónimas.
mollar - secar
bágoa - lágrima
primo - curmán
alto - baixo
entrar - saír
lóstrego - relampo

2.

Substitúe as palabras destacadas deste texto polo seu sinónimo do recadro.
esperta - astuta - intelixente - teimosa - acordarse - errada
Ola! Son Alicia outra vez, a nena da lectura, lémbraste de min? Faleiche moito da miña irmá Sonia, pero
pouco sobre min. Para que non acabes cunha idea equivocada, quero que saibas que son espelida, lista,
ás veces arteira e sempre testana.

3.

Escribe un sinónimo de cada unha destas palabras.
pinga - ringleira - fiestra - gardameta - pelo

4.

Busca nesta sopa de letras un antónimo de cada unha destas palabras.
claro - vello - próximo - ancho - aburrido - rápido
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5. Localiza no texto as palabras sinónimas das seguintes.
leda - espelida - cambiou - modo

6. Escribe un antónimo destas palabras do texto.
sempre - amigos - faladora – aburrida

7. Clasifica estas palabras.
recibidor - artista - panadeiro - cafetaría - relador - espremedor - carniceiro -astrólogo - batedor - lavadora - miradoiro - tenista

Sufixos de lugar
Sufixos de instrumento
Sufixos de profesión

8. Forma nomes de instrumentos engadíndolles os sufixos -eiro/a, -dor ou -dora a estas palabras.
calzar - leite - quentar - espremer – secar
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9. Completa este cadro.

- Inventa unha oración con cada grupo de tres palabras: elemento, profesión e lugar.

10. Escribe nomes de profesións que teñan estes sufixos: -ista, -eiro e -logo.

11. Identifica e copia todos os substantivos deste trabalinguas.
Nai e filla foron á misa;
nai pisa palla;
palla pisa filla.
- Que clase de palabras son as destacadas en negro?

12. Subliña os verbos que aparecen na canción.
Fun ao muíño,
o muíño a moer,
os ratiños a roer,
pillei un polo rabo
e leveino ao mercado.
E díxome unha muller:
-Canto quere por ese porquiño cebado?
-Sete "reás" e un chavo.
Con aqueles sete "reás" e un chavo
merquei unha besta rabela
e montei dacabalo dela.
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13. Clasifica os artigos, os demostrativos, os posesivos, os numerais, os indefinidos e os pronomes persoais destas oracións.

• O meu can tiña moitas pulgas e algunha carracha.
• Ela ten tres aneis e ti, ningún.
• O primeiro corredor que acabou a carreira fuches ti.
• Aquel rapaz leva unha chaqueta vermella e este, unha de raias.
• Nós erguémonos cedo todos os días, e vós?
• Os nosos gustos son moi diferentes dos seus.

14. Analiza:
O meu can tiña moitas pulgas.

Os nosos gustos son moi diferentes dos seus.

Cheguei cedo.

15. Inventa un texto que teña un adverbio de lugar, de tempo, de modo e outro de cantidade.
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16. Indica que clase de palabras é cada unha das destacadas neste texto.

17. Indica que clase de palabra é cada unha das destacadas en azul no texto.

18. Analiza sintacticamente estas oracións
• O irmán de Daniela parece simpático.

• Eu compreille un regalo onte a Rosa.

• O teu gato está sempre canso.

• Os nenos de Rosa foron ao río co meu pai.

5

• O carniceiro cortoulle dous bistés de tenreira a Heladio cun coitelo moi afiado.

• A miña veciña é feliz no seu piso novo.

• A rapaza do texto cóntalle unha historia á nai.

• As dúas mulleres son moi faladoras.

19. Copia estas palabras agudas e acentúa as que o precisan.
xabon
xampu
cantil
capitan
cafe
anzol
autobus
corredor
- Explica, en cada caso, por que leva acento ou non leva acento.

20. Ordena estas sílabas e obterás palabras graves.
rax tó
to mó au bil
ter crá
llo fi
- Explica por que leva acento ou non leva acento cada unha das palabras obtidas.
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21. Escribe os nomes destes elementos. Acentúaos, se o precisan.

22. Clasifica as palabras destacadas en vermello no texto en agudas, graves ou esdrúxulas.

23. Inventa unha oración con.
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24. Completa as fichas.

25. Completa estas oracións coas palabras que cadren ben.
• Non sei facer o .......................... da gravata. Axúdasme?
• O .......................... está roendo nun .......................... .
• Laura camiñaba con moita .......................... e torceu un .......................... .
• Colleu unha .......................... de cacahuetes e marchou a escape.
• .......................... chaqueta non está .......................... armario do teu cuarto.
• A .......................... peteiraba nas follas da ........................... .

8

26. Explica a diferenza de significado entre as palabras destacadas en cada par de oracións.

• Ana e Helena son amigas desde pequenas.
• Helena é irmá de Henrique.
• O coche da miña veciña é de cor vermella.
• A miña avoa sempre me dá caramelos de amorodo.
• Queres que te peitee?
• Queres tomar un té?
• Os nenos ven unha película na sala.
• Sara vén no autobús das tres e media.
• Sempre lle digo que compre pan.
• Cómpre ir por pan.

27. Copia as palabras con ditongo deste texto e indica de que tipo son.

28. Completa as palabras con estes ditongos.
IO - IA - EI - EU - IE - AU
cam........n
anc........
ad........s
b........sbol
n........frago
hix........nico
- Acentúa as palabras anteriores que o precisen. Explica por que as acentuaches ou non
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29. Localiza todas as palabras con ditongo que haxa no texto.

- Indica se son agudas, graves ou esdrúxulas.
- Explica por que levan acento ou non.

30. Substitúe a vogal destacada nestas palabras por un destes hiatos.
ÚO - IÚ - AÍ - ÚA - ÍA - UÍ
• anda
• té
• xiz
• mudo
• la
• acento
Inventa oracións con estas palabras: baía, período, olimpíada, ruído, rubéola.

31. Acentúa as palabras con hiato que o precisen. Deseguido, inventa unha oración con cada unha.
faraon - saudo - periodo - leon - ruido
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32. Copia todas as palabras con hiato do texto e indica de que tipo é cada un.

- Razoa por que as palabras anteriores con hiato levan acento ou non.
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