
  

 

BENVIDO XUÑO!!! 

E moi bo día a todos! 

 Que tal o último fin de semana de maio? Supoño que ben, non? Paseando, xogando na 

casa...fixo bo tempo! E xa vemos máis preto o verán. 

 

 Hoxe imos facer uns pequenos exercicios para ver se imos “controlando” un pouco a idade 

Media. Son preguntas sinxelas relacionadas co que tedes xa (espero) escrito no voso caderno ou 

follas. 

 

• Son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións? Corrixe as que sexan falsas: 

- Un exemplo de fonte material é un libro. 

-   

- A Idade Antiga foi despois da Idade Media. 

-   

- En Al – Andalus vivían só os musulmáns. 

-   

- Os zocos son os mercados nos que artesáns e comerciantes mostraban os seus produtos. 

-   

- A idade Media está enmarcada entre a caída do imperio romano de Occidente (final do 

período) e o descubrimento de América (inicio do período). 

-    

 

• Responde as seguintes preguntas: 

- Quen vivía na península Ibérica antes da chegada dos musulmáns? 

- Por onde entrou o exército musulmán en Hispania? 

- Como se chaman os lugares de culto e oración dos musulmáns? 

 

 



 

Por último, quero que saibades que o venres 5 de xuño é o 

DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE 

Primeiro ides ver o seguinte vídeo... 

https://youtu.be/cLib5KZsHEo 

 Explica coas túas palabras que ves no vídeo e escríbeo no teu caderno co título “día mundial 

do medio ambiente”. 

 Por último, tedes que facer unha foto dun debuxo/ collage ou pequeno texto no que se mostre 

a importancia do medio ambiente para nós e os demais seres vivos. Se tedes outra idea coa 

que mostrar a importancia do medio ambiente, podedes facelo tamén, vale? 

  Teredes que facer unha foto á vosa creación (debuxo, collage, texto ou outra cousa) e 

enviala ao meu correo electrónico. 

martasequeirocuarto@gmail.com 

 

Tedes ata o venres 5 de xuño para envialo                   

 

MOITO ÁNIMO!!! 

É POLO PLANETA! 

 

 

https://youtu.be/cLib5KZsHEo


  


