
Criaturas
Curiosidades sobre o reino
animal para repasar
ortografía, léxico e gramática.



Atoparás as preguntas nas diapositivas 
impares e as respostas nas pares. 
Comezamos?





Fixácheste que dicimos eles
foxen, aínda que o verbo é 

fuxir? 

Chámase alternancia vocálica e 
ocórrelles a algúns verbos en

galego, como servir, fuxir, 
subir…

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesfontexeria/aulavirtual2/mod/book/view.php?id=3308&chapterid=749




Decatácheste de que É leva til
cando é do verbo ser?

Trátase do til diacrítico, que 
serve para diferenciar palabras 
monolísabas como é (ser) de e 

(conxunción)



Non 
confundir 
con soño



Dáste conta de que os interrogativos 
en galego non levan til?

Como te chamas?
Cal é a túa idade?
Onde vives?

E fixácheste que as interrogativas só levan signo de 
interrogación ao final?





Algúns substantivos forman o xénero feminino mudando o 
morfema final, por exemplo: 

-gato/gata

Outros substantivos engaden unha terminación especial:

-galo/galiña

Outros substantivos forman o xénero feminino empregando
unhaa palabra diferente:

-cabalo/egua



O pronome en galego colócase
ao final do verbo, excepto 
algunhas excepcións: con 
NON, con XA, con OGALLÁ, 
con QUE…

Abalánzanse, esmáganas…

En cambio, dicimos:

Que se abalanzan
Que as esmagan

E dicimos tamén:

Non se abalanzan
Non as esmagan



Fixácheste no feminino da palabra 
león?

As palabras rematadas en –n que designan 
significados neutros, fan o plural suprimindo
o n e engadindo a. 









Por que leva til ruído?

RU-Í-DO
En galego o U e o I 
forman sílabas 
diferentes e poñemos
til para indicar o hiato.

E réptil?
Iso sábelo ti…

REPASO DE TILES…



Leva til diacrítico





VELAÍ A ORTOGRAFÍA:

AÍ: Adverbio de lugar.

HAI: Verbo haber.

AI!: Interxección para usar 
cando te mancas.



A palabra cor ou color en galego son femininas. 
Debemos dicir a color vermella ou a cor vermella, a cor
azul, é de cor amarela, gústame a color verde clara.



Atoparás a norma 
sobre o uso de s e x 
na páxina 37 deste
documento…

https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-lingua/recursos/Ortografia1-Galicia.pdf


Pero tamén a atoparás aquí, pois esta 
lebre quéreche axudar.



Fixácheste nas palabras subliñadas?



Queres seguir lendo máis cousas
coma esta?

Atoparalas neste fermoso libro 


