Fichas

Ficha 1

Fichas
É louro.

É loura.

Leva o pelo longo.

Ten o pelo liso.

Leva lentes.

Ten o pelo longo.

Non leva gravata.

Leva pendentes.
Non leva colar.

É moreno.

É loura.

Leva o pelo curto.

Leva o pelo curto.

Leva bigote.

Leva lentes.

Leva gravata.

Leva colar.
Non leva pendentes.

É moreno.

Ten o pelo castaño.

Leva o pelo curto.

Ten o pelo rizado.

Leva barba.

Leva o pelo longo.

Leva gravata.

Leva colar.
Leva pendentes.

Ten o pelo castaño.

É morena.

Leva o pelo curto.

Ten o pelo liso.

Leva lentes.

Leva o pelo longo.

Leva gravata.

Leva colar.
Leva pendentes.
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Ficha 2

J

K

L

O jazz

Facer
encrucillados

ir a concertos

as películas
de terror

a literatura
galega

Ver a televisión

as novelas
de amor

Os Beatles

O cine de
ciencia ficción
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Ficha 3

Fichas
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Ficha 4

Ficha 5

Fichas
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1

2

Estades na esquina
da rúa peonil.
Un de vós quere ir
ao centro comercial.

Estades diante
da biblioteca
e un de vós quere
atopar
un bar con terraza.

3

4

Estades diante
do supermercado
e un de vós
quere ir ao parque.

Estades diante
do centro
comercial e un de
vós quere atopar
un supermercado.

cociña

Salón
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Terraza

Dormitorio

Baño

Recibidor

Ficha 6

Ficha 7

Fichas

Deitarse

Almorzar

Xantar

Ficha 8

Cear
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Erguerse

Ficha 9

Estudante A
Berta Caamaño
Iso depende da quenda. Cando traballo de día, érgome moi cedo, ás ________________
máis ou menos. Empezo a traballar ás ________________ e normalmente volvo a casa ás
________________ da tarde. Ás ________________ paro un anaco para comer algo. Se traballo
de noite, saio sobre as ________________ . Eses días chego á casa ás ________________ da
mañá, aproximadamente. Déitome sempre ________________ . Por sorte, os domingos non
traballo.

Natalia Concheiro
En xeral, durmo moi pouco. Érgome ás oito e media ou ás nove menos cuarto. As clases
empezan ás nove e moitas veces chego tarde. Polo mediodía, normalmente como cos meus
compañeiros da clase no bar e ás tres volvemos á clase. Rematamos ás cinco ou ás seis.
Despois vou á biblioteca, pero non todos os días. Pola noite, gústame saír cos meus amigos e,
claro, nunca me deito antes das dúas.

Estudante B
Berta Caamaño
Iso depende da quenda. Cando traballo de día, érgome moi cedo, ás sete máis ou menos.
Empezo a traballar ás oito e normalmente volvo á casa ás seis da tarde. Ás tres paro un anaco
para comer algo. Se traballo de noite, saio sobre as dez. Eses días chego á casa ás sete da
mañá, aproximadamente. Déitome sempre a unha hora diferente. Por sorte, os domingos non
traballo.

Natalia Concheiro
En xeral, durmo moi pouco. Érgome ás ________________ ou ás ________________ . As clases
empezan ás ________________ e moitas veces chego tarde. Polo mediodía, normalmente,
como cos meus compañeiros da clase no bar e ás ________________ volvemos á clase.
Rematamos ás ________________ ou ás ________________ . Despois vou á biblioteca, pero
non todos os días. Pola noite, gústame saír cos meus amigos e, claro, nunca me deito antes
das ________________ .
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Ficha 10

Fichas

94

Ficha 11

Bos días, que querías?

Bos días, tendes

Mira, teño estes.

cepillos de dentes?

Canto custan?

Este custa 1,50 euros

Vale, pois levo este.

e este 2.

Bos días, que desexa?

Ola, teñen lentes

Si, mire, temos estas

de sol?

negras e estas grises.

Canto custan

As negras, 35 euros.

Pois levo as negras.

as negras?

E as grises, 40.
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Ficha 12

Fichas
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Varrer

Pasar a aspiradora

Fregar os pratos

Poñer a lavadora

Facer a compra

Cociñar

Limpar o po

Facer a cama

Varrer

Pasar a aspiradora

Fregar os pratos

Poñer a lavadora

Facer a compra

Cociñar

Limpar o po

Facer a cama
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Cea

Merenda

Xantar

Almorzo

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Sábado

Domingo

Ficha 13

Ficha 14

Fichas
Tarxetas grupo A

Dóenme as moas.

Dóeme o estómago.

Teño febre.

Teño dor de costas.

Teño náuseas.

Estou acatarrado.

Tarxetas grupo B

Por que non te achegas

Tes que tomar moita

Para iso vai moi ben

á ventá e tomas un

vitamina C: laranxas,

tomar un vaso de auga

pouco de aire?

kiwis…

con bicarbonato.

Para iso o mellor é

Tes que ir

Deberías tomar

unha masaxe.

ao dentista.

unha aspirina e beber
moita auga.
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Ficha 15

Tristán

Que película máis pesada!
Que restaurante tan caro!
Que xente máis antipática!
Que mala sorte!

Feliciano
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Ficha 16

Fichas

Moitos galegos emigraban a América.
Bos Aires era chamada “a quinta provincia
galega”, xa que nela había máis galegos que
nas propias cidades de Galicia.

O Noroeste da Península estaba poboado por unha maioría
de etnia celta. Vivían en poboados que se chamaban
castros e que estaban constituídos por construcións de
estrutura circular.

A división administrativa de Galicia era
diferente á actual. Tiña sete provincias que se
correspondían coas sedes episcopais: Santiago,
Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Ourense, Tui e A
Coruña.

Gallaecia era unha provincia do Imperio Romano. Non tiña as fronteiras que ten hoxe en día,
xa que se estendía ata o oeste do río Pisuerga e o norte do río Douro. As principais cidades
eran as fundadas polo emperador Augusto: Lucus Augusti (Lugo), Bracara Augusta (Braga)
e Asturica Augusta (Astorga).

En Galicia non había liberdade de
expresión, prensa, reunión etc., e o
galego non se podía empregar nin na
Administración nin na educación.

O cabo de Fisterra marcaba os confíns da terra. Alén diso non había nada.
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A lírica galego-portuguesa era a máis importante
da península Ibérica.

Na Idade Media, Santiago de Compostela
xa era un centro de peregrinación, debido
ao descubrimento do sepulcro do Apóstolo
Santiago, no ano 813.

Ficha 17

1
Cando chegou á
casa e se atopou coa
sorpresa, púxose moi
contento.

Saquei o pastel e
o champán.

O outro día pasoume
unha cousa horrible.

Finalmente probeino
e realmente estaba
malísimo.

Resulta que era o
aniversario do meu
marido.

Despois cortámolo
e démoslle un anaco
a cada un

e fíxenlle unha torta
de aniversario.

Decidín prepararlle
unha festa de
aniversario sorpresa.

Os nosos amigos e
Daniel dixéronme que
a torta tiña un aspecto
fantástico.

Estaba moi nerviosa
porque non sabía
como ía reaccionar,
pero

así que chamei a
todos os seus amigos,
decorei a casa,

Eu non entendía o que
ocorría.

Daniel tiña moitas
ganas de soprar as
velas e de probar o
pastel.

De repente, a xente
comezou a poñer
caras estrañas e a
preguntarme por que
a torta tiña ese sabor
tan raro.
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Máis tarde, cando
todo o mundo estaba
a falar animadamente,

Entón deime conta de
que lle puxera sal en
vez de azucre.
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