ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA:
RECURSOS INTERESANTES
VIDEOS
1ª LEI DE NEWTON: http://youtu.be/FXnRPmX8vKI

SE CONSEGUES CONTESTAR
BEN ÁS SEGUINTES
PREGUNTAS, PUCA
PREMIARATE CUNHA
ESTRELIÑA!
PU

2ª LEI DE NEWTON: http://youtu.be/Huj224SKR1E
3ª LEI DE NEWTON:

SO

http://youtu.be/yHM3mq4WqDQ
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AS TRES LEIS DO MOVEMENTO:
http://youtu.be/cfAQozjPUoE
DOCUMENTAL ISAAC NEWTON
http://youtu.be/1kozSZLkIg0
LIBRO PDF

http://www.fseneca.org/seneca/doc/newton/pdf.php

ÁNIMO E A POR TODAS!
MARTES E XOVES
12:00—12:30

BIBLIOCERVO

DÍA DA CIENCIA
EN GALEGO
MARTES, 4 DE NOVEMBRO DE 2014
5º– 6º EP
CEIP DE CERVO
2014-2015

Le con atención, reflexiona sobre o libro e contesta.
1. ¿Con que compara o seu

5. Mándano á universidade pero a nai dille

9. Newton expuso a súa “Lei da Gravita-

apetito por aprender, no primeiro

que terá que gañarse a vida para pagala.

ción Universal” nun libro que se cha-

capítulo?

Relacionado cun traballo dos que ten que

ma…

facer fai o invento da “pinza aromatizada
para o nariz”, con que traballo tiña relación?
2. No pobo ao que o mandan á escola
fai unha travesura que asusta á xente.
Que fixo?

10. Con que outro científico se disputa o descubrimento do “cálculo”
en matemáticas?
11. Que se conmemora o 4 de Novembro?

6. Para estudiar a luz ponse a mirar o Sol
directamente, que lle pasou?

__ O día da Ciencia en Galego
__ O día do libro
__ O día das Bibliotecas Escolares

3. Por que motivo deixa as travesuras
e empeza a interesarse polo estudo na

7. Logo fará un experimento cun fío
de luz branca e un prisma, que descu-

escola?

bre?

4. Súa nai mándao con frecuencia a

8. A súa primeira experiencia de pro-

coidar das ovellas, que fai el no canto

fesor na universidade foi de fracaso,

de mirar delas?

¿por que?

