A Oca matemática de
Samaín

@burbullasdePT

ATRÉVESTE?

IMOS!

9

89

12

23

Nunha casa
3encantada
hai 65

Ordea de maior a
menor:
18

76

80

73

disfrazáronse de gatos
e as 7 nenas de
vampirass. Cantos nenos
e nenas hai en 2º?

20
Os 9 nenos de 2º

Que
hora é?

camas. Viñeron 3
monstros e 45 bruxas.
Cantas camas quedan
libres?

1º-2º de primaria

Calcula mentalmente:
6-4
7+5
9+3

22

2

mercar unha venda
nova que custa 38€.
Cantos cartos lle
faltan?

Nun cemiteiro hai 3
zombies, 3 vampiros e 4
gatos negros. Cantos
están no cemiterrio en
total?

Cantos cartos hai?

18

7

21

Se 20 nenos e nenas fan
o truco ou trato. Cantos
faltan por facelo se
somos 25 en clase?

SAíDA

Teño catro cabazas e
regálanme 3 máis,
Cantas teño agora?

17
Momia ten 24€. Quere

6

Ordena de menor a
maior:

12
1

34

11

15

A película empezou ás
4 e leva media hora
posta, Que hora é?

@burbullasdePT

Calcula mentalmente:
8+2
7-5
6-3

47

10

Calcula mentalmente:
8-3
6+9
9+8
Inventa un problema e
resólveo.

16

figura xeométrica?

Inventa un problema e
despois resólveo

Nunha tenda hai 50 gorros
de bruxa e se venderon 25.
Cantos gorros faltan por
vender?

25

8Como se chama esta

O mago empezou coa
súa pócema ás 13
horas e remataou ás
15h, canto tempo
estivo cociñando?

14

Un tren ten tres vagóns..
No primeiro viaxan 16
vampiros; no segundo, 22
zombies e no terceiro 14
monstros. Cantos
personaxes viaxan no tren?

META

4

Canto diñero hai?

Debuxa un triángulo
equilátero, outro
isósceles e outro
escaleno.

7

22
20

O home lobo saca a pasear
a súa rata 3 veces ao día.
Cada día pasea durante 13
minutos. Cantas veces saca
a pasear á rata ao ano?

21

Cantos medios quilos
son 8 cuartos de quilo
de sangue?

23
2
Ordena de maior a
menor:

54.675 234.516 98.341

Cantos cuartos de
litro hai nun litro de
pócema máxica?

3As momias precisan cabiar

as súas vendas. Tiveron que
mercar 12m. Se cada metro
custa 20euros. Canto
gastaron as momias en
vendas novas?

3º-4º de primaria

6

Dúas moedas suman 3€,
pero unha delas non é
de 1€, Que moedas
son?

4

Debuxa un ángulo
agudo, un recto e
outro obtuso.

Calcula mentalmente:
914 - 800
805 - 400
918 - 700

Ordena de menor a
maior:

Tomás esquelete ten 258
cromos e quere pegalos no
seu álbum. Se en cada
páxina caben 7 cromos,
Cantas páxinas poderá
completar? Sobraralle
algún cromo?

12
Drácula recorreu
54.537Qm e Draculina
54.357Qm. Que tumba
ten máis quilómetros?

18

Draculina vai e ven ao
cemiterio 4 veces no día. Se
hai 400 metros. Cantos
metros recorre ao día?

511.172 87.112

11

Calcula mentalmente:
732 - 300
892 - 600
542 - 400

84.511

10

15

Con sete morcegos
formamos un grupo. Se
hai 35 morcegos,
Cantos grupos podemos
formar?

@burbullasdePT

17

8

Calcula o perímetro
desta figura:

Inventa un problema e
resólveo.

16

9

Inventa un problema e
resólveo.

Calcula mentalmente:
550 + 200
117 + 400
626 + 300

25

1

SAíDA

5 cm

Un gorro de bruxa
custa 13€. Pódese
pagar o gorro con 3
billetes de 5€?

14

Nunha gaiola hai 3
corvos. Entran 7 gatos
negros e 4 ratos. Cantos
animais ten a bruxa na
gaiola se a momia levou
2 corvos?

META

…………......……… m.

5º-6º de primaria
271.425 168.529
168.600
Ordena de maior a
menor:

2

Unha pantasma traballa
oito horas ao día, cinco días
á semana. Páganlle cada
hora de sustos a 11€. Canto
gaña á semana?

3

4

7
(4 + 2) × 3 – 5

Calcula:

Mercou arañas por 525€,
unha vasoira por 465€ e 12
traxes de momia iguais.
Canto lle costou cada traxe
de momia?

20
Mónica gastou 1.530€.

22

21

Ordena de menor a
maior:

Vampiro ten 160 anos e
Draculín un terzo da súa
idade. Cantos anos suman
entre entre vampiro e
Draculín?

8

27.906.953 27.806.735
27.806.537

Nunha casa encantada
pagaron 5.850€ por 18 caixas
con 25 morcegos cada unha.
Despois, venderon cada
morcego a 16€. Que beneficio
obtiveron na venta de cada
morcego?

23
O 75% dos 88 socios dun
Cemiterio van pola
tarde. Cantos socios van
pola mañá?

11

10

Calcula a área desta
figura:

Inventa un problema e
resólveo.

7 cm

Andrés tiene unha bolsa con
24 caranelos e outra de 16.
Quere repartir os caramelos
en partes iguais para o truco e
trato entre os 6 primos
Cantos caramelos terá cada
un?

14

Na biblioteca hai 68 estantes
con 95 libros de medo, 37
estantes con 115 de terror e
12 libros de adiviñas
terroríficas. Cantos libros
hai na biblioteca?

Calcula:

18
5 cm

Alejandro tiña na súa
hucha 360€. Gastou un
cuarto dos cartos en
caramelos e un terzo en
bombas fétidas. Cantos
cartos lle sobraron?

8/10
Representa a
fracción:

105 + 30 + (25 - 15)

6

Nunha tenda hai 72
frankestein. Sete octavos
son verdes. Cantos
frankenstein brancos hai na
tenda?

17

15

Bruxiña tiña 80€.
Gastou 12,75€ nunha
pócema e 24,50€ nunha
vasoira. Cantos cartos
lle quedaron?

16

9

SAíDA

3 km, 7 dam e 6 m son

1
A miña tía Cabaciña é a
irmá da miña nai.
Draculina é a irmá da
miña tía, pero non é a
miña tía. Quen é?
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Inventa un problema e
resólveo.

25

META
12

Calcula:
6 × (4 – 1) + 5

