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O Nadal de Isidro 

Este Nadal Isidro foi á granxa dos seus 
avós en Murcia. Alí coidou de todos os 
animais: recollía os ovos, axudaba a 
botar penso aos porcos e vía como o seu 
avó ordenaba as vacas. Polas mañás 
viña o camión cisterna a recoller o leite 

para levala á fábrica. A experiencia foi xenial.  

Contesta: 

1 Onde estaba a granxa? 

                                  
2 Que animais viven nunha granxa? 

                                  
3 Que animal dá os ovos? 

                                  
4 Que alimentos pódense fabricar co leite?  

                                  
5 De ónde sácase o xamón? 

                                  
6 Cando ha ir Isidro á granxa dos seus avós? 
                                  
7 Como llo pasou? 

                                   



http://fichasalypt.blogspot.com/               Autora: Lina García PT            Traducción al gallego: Ana Soto AL 

¡Que empacho!  

Logo de Nadal a nai de Daniel 
engordou e apuntouse ao ximnasio 
porque di que quere ter unha boa 
figura. Aínda que o seu pai rise e dille 
que iso non servirá para nada 
porque ela segue comendo o mesmo.  

Contesta: 

1 Quen se apuntou ao ximnasio? 

                                  
2 Cando se apuntou? 

                                  
3 Para que? 

                                  
4 A quen non lle parece boa idea que a nai de Daniel 
vaia ao ximnasio?  

                                   
5 Por que non lle servirá de nada ir ao ximnasio?  

                                   
6 Que deporte practicas ti?  
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Un bo libro 

Ana descubriu fai tempo que é máis 
divertido ler un bo libro que ver a 
televisión, porque así pode imaxinar 
aquilo que le. Os libros que máis lle 
gustan son os de aventuras e todos os 
anos por Nadal recibe moitos deles como 
agasallo.  

Contesta: 

1 Que descubriu Ana? 

                                  
2 Cando descubriu iso? 

                                  
3 Cales son os libros que máis lle gustan? 

                                  
4 Que lle regalan por Nadal?  

                                   
5 Que prefires o teu, ler ou ver a televisión?  

                                   
6 Que tipos de libros gústanche a ti?  
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Un bo prato 

Como máis feliz é Águeda é 
saboreando un bo prato de comida dos 
que fai a súa nai. Os Sábados come 
asado e os Domingos arroz que fai o seu 
pai, o resto da semana son guisos.  

Contesta: 

1 Que é o que fai feliz a Águeda? 

                                  
2 Que come os xoves? 

                                  
3 Que día come guisos? 

                                  
4 Que comida gústache máis?  

                                   
 

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

      Águeda prefire comer no comedor do colexio. 
      Os Domingos come asado. 
      Durante a semana come fritos. 
      O seu pai fai arroz os Domingos. 
  


