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Le con atención: 

O tren 

O  tren vén  pola  vía.  

Irene espera na estación á súa amiga Rocío.  

Rocío vén  no  tren. 

As portas do tren ábrense e Rocío baixa do tren. 

Irene e Rocío danse  un abrazo e un bico.  

As dúas  marchan  xuntas  a  unha  festa. 

 

Contesta rodeando a opción correcta: 

1)  De  que  transporte trata a lectura? 

                        

 

 

2)  Que  son  Irene  e  Rocío? 
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3)  Por  onde vai o tren? 

                    

 

 

 

4)  Que  fai  Irene  na  estación? 

                        

 

 

 

5)  Que  se  dan  Irene  e  Rocío  cando  se  encontran? 

 

 

 

                       

 

6)  A  onde  van  Irene  e  Rocío? 
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Contesta  si   ou  non  

-  O   tren    vén   pola   pista _________ 

 

- Irene  espera  na  estación. _________ 

 

- Rocío  baixa  do  tren. _________ 

 

- Rocío  é  a  prima  de  irene. _________ 

 

- Rocío  e  irene  marchan  o  cole. _________ 
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Completa  as  frases  coas  imaxes  adecuadas:  

 

- As  personas  non poden  pasear  pola  ________ 

 

- O  ______________  está  averiado.  

 

- Hoxe  é   o  aniversario   da  miña  ___________ 

 

- Na  ___________  comín  patacas  fritidas  e  bebín  zume 

de laranxa. 

 

                                         

 

                         


