
A auga 
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Hai auga no mar 

Na Terra hai moita auga. 

Tamén nos rios e lagos 

E na choiva, na neve 
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río mar 

chuvia neve 

lago fonte 

Onde hai auga? 
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río 

chuvia 

mar 

río 

chuvia 

mar 

 

 

 

Une e copia 
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Quen bebe auga? 
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Non 

Quén non bebe auga? 
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A auga salgada atópase no mar 

A auga doce atópamola : 

  ríos           lagos      nubes     neve 
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Onde hai auga? 
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 Une onde podemos atopar auga ? 

rios 

rúas 

lagos 

chaira 

mar 
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Escribe 

lago 

río 
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Une  

Sal  
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Une y escribe 

mar 

río 

lago 

mar 

lago 

mar 
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As plantas beben auga 

As persoas beben auga.  

Os animais beben auga. 

necesitan auga para vivir. 

As plantas, as persoas e animais 
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Rodea quen bebe auga. 
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Usos da auga 

ducharse               beber 

cociñar                  regar 

lavar            apagar o lume 
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Rodea lo que es auga?  
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Os estados da auga  

Exercicio para diferenciar de sólido e líquido:  

http://aulapt.files.wordpress.com/2008/03/solidos-o-liquidos.pdf  
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Lembra: Estados da auga 

Sólido       Líquido        Gas 

Rodea de vermello onde se atopa a auga salgada 
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Une e repasa 

sólido 

 

líquido 
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Clasifica e pega as imaxes da páxina seguinte 

Sólidos                                 
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Recorta y pega na páxina anterior 
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Repasa 

A neve é auga sólida. 

A chuvia é auga en estado líquido. 
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Repasa 

A neve é auga sólida 

A chuvia é auga en estado líquido 

O ciclo da auga 
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Das nubes cae a chuvia 

A auga evapórase e fanse as nubes 

O ciclo da auga 

O sol quenta a auga 

Os ríos levan a auga ao mar 
Máis sobre o ciclo da agua: 

http://www.chimpon.es/2011/01/el-ciclo-del-agua/  

Máis sobre os estados da auga: 

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/change_state_water/index.html  
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o ciclo da auga 

  

  

1 2 

3 4 

Pega as imaxes da páxina seguinte para facer 
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Recorta e pega en orde na páxina anterior 
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Ata levar a auga ao mar 

Segue o seu camiño 

Comezan nas montañas 
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Os ríos 
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río mar montaña 

Colorea o río, le e escribe os nomes 
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