Plástico, madeira, papel, vidro, metal, trapos...
Os Amigos de Vilaverde atoparon un monte de lixo na súa visita
á praia e o peirao.
Sabes a que colector vai cada tipo de residuo?

Describe a escena da páxina anterior

A ver se identificas os tres grupos de palabras. Unhas son peixes. Outras son tipos de
embarcación. E un terceiro grupo son partes dun barco. Saberías sinalar estas últimas
na páxina anterior?
piragua � xuliana � traíña � áncora � gamela � linguado � mastro � rodaballo � meiga
veleiro � faneca � bacallau � temón � pescada � cabo � bocarte � xarda � canoa

Cada ano morren moitos mamíferos e aves mariñas
debido á contaminación do mar con plásticos.
A fauna mariña confunde os residuos con alimentos.
Isto cáusalles a morte por asfixia e intoxicacións.
Onde botaríamos cada un dos residuos que ves na
páxina anterior?

Axúdalle a Mireia e Tomé a colocar as letras correctas nos ocos.
Onde vai un ‘LL’ e onde vai un ‘i’ ?
Sabes o que significa cada palabra?
Fai unha frase con elas.
un.....a
qui.....a
pra.....a
sala.....ar
quen.....a
fa.....ado

quinca.....a
i.....ote
la.....arse
pa.....aso
abra.....o
ensa.....o

enga.....olante
guede.....as
xeon.....o
ata.....o
atala.....a
anto.....o

�

Une cada expresión co significado correcto. Despois, inventa unha breve historia onde uses
unha das frases:
Caer coma un peixe

persoa moi importante, líder

Nin rabo de peixe

ser pouco de fiar ou malo de controlar

Ser bo peixe

non quedar nada, non ter nada

Un peixe gordo

caer inesperadamente

Completa os ocos do texto coas palabras correctas:
superficie �
vertedoiro
futuro

Pacífico �
clima
sopa

desperdicios
alimento
enerxía

auga
osíxeno
lixo

comunicación
plástico
tóxica

océanos �
correntes

Os océanos ocupan dúas terceiras partes da ............................... do planeta.
Son unha das principais vías de ............................ humana e unha importantísima
fonte de recursos (......................., .............................,. ...........................).
Tamén regulan o ......................................e achegan a maior parte do ................................que
respiramos. Calcúlase que o volume de .........................nos ..................... do mundo supera
os cen millóns de toneladas. A maioría procede de residuos xerados en terra.
Por exemplo, no centro do Océano ......................... aboia a coñecida como ..........................
......... de ........................... ou ........................... É como unha inmensa mancha de lixo a onde
as ............................ levaron toneladas de ............................chegados de todo o mundo.
O mar non pode seguir sendo por máis tempo o gran ............................. da humanidade.
O noso ...............................e o das próximas xeracións pasa pola súa protección e coidado.

Sabes a que posición fai referencia nun barco cada
unha destas palabras?
Babor �
estribor
proa �

popa �
eslora �
manga �

barlovento
sotavento

