
Que pesa máis, un quilo de papel ou un quilo de latas? Aiaiai... aquí hai trampa Tomé, 
mira como ri Mireia! Agora levémolo todo á Illa de Reciclaxe! 

Se cada lata baleira pesa 20 gramos. 
Cantas necesitaremos para xuntar
 1 quilogramo? 

Cada brik de leite baleiro pesa 3 decagramos. Temos cinco. 
Cada bote de lavalouzas baleiro pesa 1 hectogramo. Temos dous. 
Todas estas botellas de plástico esmagadas pesan 1 kg
En total... Cantos gramos de lixo imos botar ao colector... A que colector?
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Aloia aproveita roupa vella para facer vestidos para 
a obra de teatro. Necesita medio metro para unha 
saia. Cada retal ten 1 decímetro. Cantos necesita 
en total?

Brais cose unha capa para o seu disfrace. 
A capa medirá un metro e medio. 
Ten que unir anacos de 30 cm. 
Cantos lle cómpren? E se usa pedazos de 300 mm?

Tomé ten unha sorpresa para súa irmá. 
Fíxolle un bolso aproveitando uns pantalóns vellos. 
Graciñas. Estas feito un deseñador Tomé!

Antes de tirar a roupa vella podes prestala, cambiala ou doala. Os Amigos de Vilaverde 
xuntaron roupa usada. No canto de tirala, vanlla doar a unha ONG. 

Onde ti vives hai algún 
colectivo que recolla roupa?
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Brais cose unha capa para o seu disfrace. 
A capa medirá un metro e medio. 
Ten que unir anacos de 30 cm. 
Cantos lle cómpren? E se usa pedazos de 300 mm?

Aloia xuntou restos para a compostaxe: - 850 gramos de restos de poda
- 10 hectogramos de restos de froita 
- 200 decagramos de restos de verduras
- 10000 centigramos de po e peluxe do aspirador
- 50 gramos de follas caídas no xardín

Este camión de recollida do colector azul ten capacidade 
para 3 toneladas. Percorreu toda a vila e en cada 
parada recolleu o seguinte:
No primeiro colector recolleu 1500 kg
No segundo colector recolleu 100 miriagramos
No terceiro colector recolleu 10000 Hg

Cantos quilos foron en total? Volverá cheo?

Vaino levar todo ao 
composteiro. 

Sabes cantos quilos son 
en total?
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Brais leva oito botes de vidro nos que había zume de piña. Cada un ten unha capacidade 
dun cuarto de litro. Sabes cantos litros de zume beberon en total na casa de Brais?

A bañeira da casa pode conter chea ata 
25 decalitros de auga. O caldeiro de 
Tomé leva 5 litros. Cantas viaxes tería 
que facer para enchela?
                                          

Mireia tarda cinco minutos en limpar os dentes. 
Cepillando ben todas as pezas. 
Por iso nunca ten unha carie. 
Unha billa aberta pode gastar arredor de 12 litros por 
minuto. 
Este vaso leva 250 ml de auga. Aloia usouno catro veces 
mentres limpaba os dentes. 
De que forma aforra máis auga? Cantos litros en total?
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Mireia recolleu a auga usada nunha ducha. 
Foron en total 80 decilitros. Que é mellor 
para aforrar auga, unha ducha ou un baño?             
                             


