
 As palabras unha, algunha, ningunha e todas as da súa familia se 

escriben con NH

•Rodea as palabras que levan o grupo consonántico nh.

Ortografía: Regras ortográficas.

•Observa e fai coma no exemplo: 

Fun ao cine cun amigo. ➜ Fun ao cine cunha amiga. 

Algunhas veces, cunha simple variña de pau, Mefisto

formaba unhas burburllas preciosas. Non parecía ter 

ningunha dificultade... 

 Algunhas compañeiras de clase teñen amizade cunhas xogadoras

de baloncesto.

 Confía nunha amiga e serás unha nena feliz. 

 Ningunha profesora che contou a historia dunha rapaza famosa da 

vila? 

 Unha avoa tan boa como a miña non a ten ningunha outra neta no 

mundo.

 Unha veciña de Lorena vai a clases de inglés cunha nativa. 

 Chamou algunha nai preguntando por unha alumna do centro? 

 Sabes dalgunha mecánica que busque unha axudante?



•Consérvanse os grupos ct e cc se a vogal anterior é aberta (a, e, 

o): director, calefacción. 

•Elimínase o c nos grupos ct e cc se a vogal anterior é pechada

(i, u): ditado, construción. 

•Explica por que se conserva o c nas palabras destacadas. 

Sabela non quería ser a princesa perfecta. A súa colección de vestidos 

parecíalle do máis repoludo. E os actos aos que debía asistir, moi aburridos. 

As súas afeccións eran outras, así que botou a coroa ao estanque dos patos 

e foi directamente falar co seu pai. 

Porque a vogal anterior é aberta.

•Tendo en conta a regra anterior, completa con cc ou con c: 

lección               redución dicionario satisfacción 

afección             introdución edición              inxección

•Fíxate: a maior parte das palabras que se escriben con cc teñen na súa familia 

algunha que se escribe con ct: 

dirección ➜ director 

• Emparella as palabra da mesma familia e rodea o cc e o ct: 

 Regras ortográficas:



redacción 

perfección 

sección 

atracción 

corrección 

infección 

protección

acción 

actor

sector 

infectar 

perfecta 

atractivo 

correcto 

protectora 

redactar 

•Do mesmo xeito, as palabras con i, u + c adoitan ter na súa familia algunha que 

se escribe con t: 

condución ➜ condutora

Busca unha palabra con i, u + ción da familia destas con t: 

construtor- contrución

descritiva- descrición

produto- produción

destrutor- destrución

inscrita- inscrición

sedutor- sedución

tradutora- tradución

contraditorio- contradición


