


• Forma o aumentativo e o diminutivo de cada unha destas palabras.

AUMENTATIVO DIMINUTIVO

prato pratazo pratiño

bolso bolsiño Bolsazo, bolsón

tarxeta tarxetiña tarxetón

sala saliña salón

 ORTOGRAFÍA.

• Coloca o acento gráfico cando sexa necesario.

exame tractor número tímido

fráxil curmáns dificil xornal

sofá círculo micrófono imán

• Coloca o acento gráfico, indica si as seguintes palabras levan ditongo (D) ou hiato (H) e 
explica por que.

partiu : D, non leva til, aguda con ditongo homoxéneo

Xoán:  H, aguda rematada en -n

pasteis:  D, non leva til, aguda con ditongo decrecente

gardiáns:  D, aguda rematada en -ns

circuíto: H, formado por dúas vogais pechadas , a segunda e tónica e sempre leva

• Acentúa as palabras destacadas que o precisen.

• Vés ao teatro ou ves o documental na casa.

• Vin unha pola pola póla dun carballo.

• Non te lembraches de botarlle azucre ao té.

• Os excursionistas teñen présa por chegaren á presa a bañarse.

• Cómpre que tomemos moito calcio para termos uns ósos fortes e sans.



A asociación cultural da vila organizou unha viaxe a Roma. A capital de Italia é unha 

cidade fascinante, chea de edificios do período do imperio romano. Encantoume o 

paseo polo Coliseo, pero se vos digo a verdade, co que máis gocei foi co voo en avión. 

Non sabía que me fose emocionar tanto iso de voar por enriba das nubes.

•Fíxate nas palabras destacadas e ponlles acento gráfico se o precisan.

• Coloca os signos de puntuación.

Á festa de aniversario virán Roi , Óscar , Marta...

Preguntoulle ao garda :”Vou ben por aquí para ir a Melide?”

Escolleu para ler o poema “Negra Sombra “de Rosalía de Castro.

Anxo, non atopa o pendrive onde gardaba as fotos da excursión .

Eduardo Pondal (1835-1917 ) é o autor da letra do poema “Os Pinos”.

Sabela, a irmá de Xavi ,traballa no dentista.

Xoan ,o marido de Noa, traballa en Coruña ;Xurxo ,o seu fillo, estuda en Santiago.
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Querido Xiau : Espero que veñas pasar as vacacións á miña casa.


