
Eduardo é diabético 

 

Eduardo é diabético, por iso, como lle gustan tanto os 
xeados a súa nai cómprallos sen azucre. 

Contesta: 

1 Que lle pasa a Eduardo? 

                                  
2 Que é o que lle gusta tomar? 

                                  
3 Quen lle compra os xeados? 

                                  
4 Sabes que quere dicir diabético? 

                                   

5 Contesta verdadeiro (V) ou falso (F): 
 

      Rubén é diabético. 
      Gústanlle pouco os xeados. 
      A súa nai cómpralle xeados. 
      Os xeados que toma levan moito azucre. 
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Raquel é moi curiosa 

 

Antes de comer Raquel sempre se 
lava as mans, é algo que aprendeu de 
pequena cando tiña tres anos e ía ao 
cole. Non necesita que a súa nai dígallo, 
é unha nena moi curiosa. 

Contesta: 

1 Como é Raquel? 

                                  
2 Cando se lava as mans? 

                                  
3 Onde aprendeu iso? 

                                  
4 Lávasche sempre as mans antes de comer? 

                                   

 

5 Contesta verdadeiro (V) ou falso (F): 
 

      Raquel lávase as mans algunhas veces. 
      Lávase as mans despois de comer. 
      Aprendeuno cando ía a terceiro. 
      É unha nena pouco curiosa. 
      A súa nai non ten que dicirlle nada. 
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   Que lambón 

Di a miña avoa que son moi lambón 
porque me encanta comer. O que máis 
me gusta é merendar un bocadillo de 
xamón con tomate e un chorriño de 
aceite 

 

Contesta: 

1 Quen é un lambón? 

                                  
2 Quen conta iso de min? 

                                  
3 Que me gusta comer? 

                                  
4 Cales son os ingredientes desa merenda? 

                                  
5 Escribe o nome de tres verduras 

                                  
6 De onde se obtén o aceite? 

                                  
7 Como se chama a fábrica onde se produce o aceite? 

                                   



A viaxe 

Andrés vive en Madrid cerca do 
aeroporto e gústalle moito ver pasar aos 
avións. O seu pai é piloto e prometeulle 
que si saca boas notas, este verán 
levarao de vacacións xunto coa súa 
mamá a Eurodisney 

Contesta: 

1 A quen lle gusta ver pasar os avións? 

                                  
2 En que cidade vive o mozo? 

                                  
3 Que profesión ten o seu pai? 

                                  
4 Quen se irán de vacacións? 

                                  
5 A onde irán? 

                                  
6 Que ten que facer Andrés para ir de vacacións? 

                                  
7 Que é un aeroporto? 

                                  
8 Escribe un medio de transporte terrestre, outro marítimo 
e outro aéreo. 
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