
Aloia vai tirar dende a liña de tripla. Agora mesmo está 
empatada con Brais: 10 puntos cada un deles. 
Sabes cantos puntos vale cada canastra? E se encesta 
desde a liña de tripla, como quedará o marcador?
E desde a liña de tiros libres, canto suman cando tiran 
dende alí?

Na árbore do patio de xogo tes que debuxar máis de 6 
mazás e menos de 4. Cantas debuxarás?

Tomé lanzou 5 penaltis e Mireia 
lanzou 6 penaltis. 
Cantos lanzaron en total?

xogando



En cal das papeleiras hai que botar os envoltorios dos 
caramelos? E se nos desfacemos dun anaco de caramelo 
antes de rematalo, en cal o botaremos?

Aquí temos dúas bolsas con lambetadas para cando 
rematen de xogar os rapaces. A bolsa que trouxo Mireia 
ten seis caramelos azuis. A bolsa de Tomé ten catro 
caramelos vermellos. Sabes cal é cada unha delas?

Aloia está de aniversario!! Mira ben o pastel... 
Sabes cantos anos cumpre? 
E ao acabar a festa, se sobran unhas faragullas, 
onde as tiramos? E as candeas da torta?

A bici de Brais ten o mesmo número de 
radios na roda de adiante e na de atrás. 
Debuxa os que lle faltan. 

Queres saber o que lle regalaron a Aloia? 
Une as liñas de puntos no sentido correcto.

Hei, estas eran preguntas trampa! O pastel está 
tan rico que non vai sobrar nada! E as can-
deas gardámolas para o ano que vén: só teremos 
que mercar unha máis! Lembrade os tres erres: 
REDUCIR, REUTILIZAR e RECICLAR



Brais e Mireia xogan co trompo. 
Cronometran o tempo que tarda en parar. 
Na primeira tirada, o trompo de Brais rodou durante 
12 segundos e na segunda tirada durante 7 segundos.
O de Mireia durou 9 segundos a primeira vez e 10 segundos 
na seguinte volta. Sabes quen gañou?

Aloia camiñou pola pista cos seus zancos facendo unha liña curva. Tomé fixo un triángulo. 
Marca o recorrido de Aloia en cor vermella e o de Tomé en cor azul. 

Tomé fixo unha carrilana de madeira. Vai 
aproveitar para baixar os xornais vellos ata o 
colector de reciclaxe. Recordas cal é? 
                                                

Debuxa o camiño máis curto.  

Mireia e o can Cirilo xogan ás bolas. 
Fíxate ben en cantas teñen cada vez 
e completa as sumas e restas. 
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Aloia quixo facerlle agasallos aos amigos 
que gozaron con ela deste aniversario. 
Encherá bolsas coas galletas e caramelos que 
sobraron da festa. 
Pero ollo: xa sabedes que é recomendable non 
gastar bolsas de plástico. Contaminan moito! 
Por iso Aloia está decorando unha bolsa de tea 
para cada un deles. Despois pódena seguir usando 
para ir á compra ou levar cousas! 

Logo de tanto xogar os rapaces beben auga e zumes. Mira os seus vasos. 
Sabes quen bebeu máis? Alguén non bebeu aínda? En cal hai máis líquido? 
Pon o símbolo correcto nos cadros en branco.

Mira a secuencia e complétaa en cada caso. 
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