
As paisaxes 
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Paisaxe de mar 

Paisaxe de chaira 

Paisaxe de montaña 
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Escribe o que ves nestas paisaxes 

montaña 

mar 

río 
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Hai diferentes paisaxes 

Montaña                Chaira 

Costa                     Selva 

Polo Norte                    Deserto 
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Están na natureza 

Os que fan as persoas 
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Elementos naturais: 

Elementos humanos: 
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Une  
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Clasifica os recortes da páxina seguinte 
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Recorta e pega na páxina anterior 
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As montañas son altas 

cima 

ladeira 

pé 
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A paisaxe de montaña 
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A serra: Son moitas montañas. 

Val 

Está no medio de montañas 
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Colorea as montañas marróns e o val verde 
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Escribe 

montaña mar 

río 
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cima 

ladeira 

pé 

 

 

 

Copia 
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Mira o que hai no debuxo e contesta 
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si 

si 

si 

si 

si 

non 

non 

non 

non 

non 

si non 
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Val 

Escribe 

Serra 

 

 

Montaña 

Data de elaboración: 19-01-2018– Documento con fins educativos e sen ánimo de lucro 

Material elaborado polo servizo de Educación das entidades de Down Galicia baixo licenza de Creative Commons 
permitindo a reproducción e modificación sempre que sexa sen ánimo de lucro e recoñecendo a autoría. 16



As persoas que viven nas montañas traballan: 

na gandería  na agricultura 

Fan queixo e embutidos 
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A vida na montaña 
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Observa o debuxo e escribe si ou non: 

si     non     

Hai montañas 
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Hai casas 

Hai edificios 

Hai animales 

Hai fábricas 

Hai árbores 

Data de elaboración: 19-01-2018– Documento con fins educativos e sen ánimo de lucro 

Material elaborado polo servizo de Educación das entidades de Down Galicia baixo licenza de Creative Commons 
permitindo a reproducción e modificación sempre que sexa sen ánimo de lucro e recoñecendo a autoría. 19



Rodea traballos que soen facer 
as persoas que viven nas montañas 
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Na chaira non hai montañas 

Na chaira non hai praia 

Polas chairas pasan ríos que baixan das montañas 
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A paisaxe de chaira 
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Rodea a chaira: 

Na chaira hai carreteras, ferrocarril...   

Na chaira as vilas son máis grandes   
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As persoas que viven nas chairas 

en tendas, bancos, hospitais e colexios 

Escribe 

chaira    montaña  

traballan na agricultura, na gandería 
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Observa e escribe     

Hai río 

si     non     
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Hai carreteras 

Hai montañas 

Hai cidades 

Hai colexio 

Hai aldeas 
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Rodea traballos que soen facer 
as persoas que viven nas chairas 
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Une  

Colexio 

Tenda 

Hospital 

Dependenta 

Doutora 

Mestra 
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A costa 

A costa é terra que está cerca do mar 

Acantilados: terreo con rochas xunto ao mar 

Data de elaboración: 19-01-2018– Documento con fins educativos e sen ánimo de lucro 

Material elaborado polo servizo de Educación das entidades de Down Galicia baixo licenza de Creative Commons 
permitindo a reproducción e modificación sempre que sexa sen ánimo de lucro e recoñecendo a autoría. 

A paisaxe de costa 
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Portos: onde atracan os barcos. 

Illa: terra rodeada de auga. 

Praias: zona de area xunto ao mar. 

Data de elaboración: 19-01-2018– Documento con fins educativos e sen ánimo de lucro 

Material elaborado polo servizo de Educación das entidades de Down Galicia baixo licenza de Creative Commons 
permitindo a reproducción e modificación sempre que sexa sen ánimo de lucro e recoñecendo a autoría. 29



Lee e escribe 

illa costa 

porto praia 

Data de elaboración: 19-01-2018– Documento con fins educativos e sen ánimo de lucro 

Material elaborado polo servizo de Educación das entidades de Down Galicia baixo licenza de Creative Commons 
permitindo a reproducción e modificación sempre que sexa sen ánimo de lucro e recoñecendo a autoría. 30



Nas vilas da costa vive moi xente 

Hai carreteras e ferrocarril 

A xente traballa na pesca e agricultura 

Hai turismo e tendas.  
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A vida na costa 

31



Rodea na foto 

illa               praia            porto 
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Une   

Bañámonos na...                       porto 

O barco vai a...                     chaira     

Hai río na.....                               praia        
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