
MATERIAIS PARA EXERCITAR A MENTE III

OBRADOIRO DE MEMORIA E ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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TAREFAS DE RECORDO E RECOÑECEMENTO

SERIES ESPAÑOLAS

A continuación se lle amosan tres fotografías de series que se podían
ver en España nos anos 80.

Recorde, enchendo cada liña cunha letra:

Na serie Curro Jiménez había tres personaxes protagonistas: Curro Jiménez,
o Algarrobo e o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Na serie Anillos de Oro Lola tiña unha profesión relacionada coa xustiza. Que
era exactamente? _ _ _ _ _ _ _ 

Na serie Fortunata e Jacinta, cal das dúas era de condición máis humilde? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Na serie Anillos de Oro, recorda o nome do actor que aparece na fotografía.
_ _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ 

Na serie Fortunata e Jacinta, Fortunata era interpretada por unha cantante
moi coñecida. Como se chama? _ _ _     _ _ _ _ _ 

Na serie Curro Jiménez o papel do Algarrobo era interpretado por...
_ _ _ _ _ _       _ _        _ _ _ _ 

2



QUEN É QUEN?

Observe  con  atención  as  seguintes  imaxes  de  debuxos  animados  e
debaixo de cada unha dela poña o título.

Título:                                     Título:                             Título: 

Título:                                     Título:                             Título: 

Recorda outros debuxos desas décadas?

Cales eran os seus debuxos favoritos? 
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TAREFAS DE COMPRENSIÓN

UNHA CANCIÓN GALEGA

Lea a canción galega "Lela" e responda ás preguntas. 

Están as nubes chorando por un amor que morreu. 
Están as rúas molladas de tanto como choveu.
Lela, Lela, Leliña por quen eu morro
quero mirarme nas meniñas dos teus ollos.

Non me deixes e ten compaixón de min.
Sen ti non podo, sen ti non podo vivir.

Dame alento coas túas palabras, dame celme do teu corazón,
dame lume coas túas miradas, dame vida co teu doce amor.

Lela, Lela, Leliña por quen eu morro
quero mirarme nas meniñas dos teus ollos.

Non me deixes e ten compaixón de min.
Sen ti non podo, sen ti non podo vivir.

Sabe de que fala a canción?

Busque a canción en Internet. Quen lle pon voz?

Esta canción está baseada nun poema do libro Os vellos non deben 
namorarse. Pensa que só hai unha idade para ao amor?

Sabería recoñecer ao autor dese libro nestas fotografías? Marque cun 
círculo. 

   Emilia Pardo Bazán                            Alfonso Rodríguez Castelao                  Ramón del Valle Inclán   

4



CHASCARRASCHÁS

Lea o seguinte texto con atención e marque verdadeiro (V) ou falso (F):

O chascarraschás é o son que sae ao tocar as cunchas de vieira como un
instrumento musical. Este son é forte e estridente e normalmente acompaña
a outros instrumentos como pandeiretas, gaita ou pandeiros, sobre todo a
estes últimos. 
Para  tocar  correctamente  estas  cunchas,  unha  delas  sostense  na  man
esquerda coa parte estriada cara ao pulso, mentres que na man dereita se
sostén sempre coa parte dentada cara aos dedos. A cuncha da man dereita
refrégase coa da esquerda podendo producirse todo tipo de ritmos. 

Segundo diferentes  estudos,  en  Galicia  utilizáronse  as  cunchas  de  vieira
para facer sons dende a idade primitiva. 

                                                                                                           V        F

As cunchas de mexilón producen o chascarraschás.

O chascarraschás é un son forte.          

As cunchas de vieira normalmente acompañan ao violín.

Para tocar o chascarraschás usamos só unha man.

As cunchas de vieira  acompañan sobre todo a pandeiros.

En Galicia as cunchas de vieira tócanse dende o siglo XX. 

Agora recoñeza cal das seguintes cunchas son de vieira. Marque cun
círculo ou unha X. 
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TAREFAS DE DISCRIMINACIÓN VISUAL

BUSCANDO MAZÁS

Marque cunha X todas as mazás verdes da fotografía, semellantes á da
mostra que aparece arriba de todo no cadro. 

Cantas mazás verdes como a da mostra encontrou? 

Agora marque cun círculo as mazás de cor vermello. Cantas son?

Na foto aparece unha froita que non é maza, como se chama?
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UN OSO PANDA ENTRE A NEVE

Na seguinte imaxe hai un montón de bonecos de neve, e entre eles un
oso panda. Encóntreo e márqueo cun círculo. 

Entre os bonecos de neve, cantos levan sombreiro?

E cantos levan bufanda?

Nos bonecos que levan bufanda de raias, hai unha cor que se repite en
ambos, cal é?
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TAREFAS DE ASOCIACIÓN

EMPARELLANDO

Una  cunha  frecha  a  columna  da  esquerda  coa  da  dereita  para
emparellar cancións galegas cos e coas cantantes que as interpretan.

Xirarei                                                                            Julio Iglesias

Pídechas o corpo                                                          Luz Casal

Anduriña                                                                        Xil Ríos

Un canto a Galicia                                                         Ana Kiro

Negra sombra                                                                Juan Pardo

Agora faga o mesmo cos seguintes ditos. 

Nunca choveu,                                                       todos os santos axudan

Non por moito madrugar,                                        e saiu trasquilado

Burro grande,                                                          abril é chuviscón

Costa abaixo,                                                          que non escampara

Foi a por lá,                                                             amanece máis cedo

Cando marzo é ventarrón,                                      ande ou non ande

Agrupe cada palabra esquerda coa súa categoría na dereita. 

Plátano                                                           Medio de transporte

Vestido                                                            Froita

Carpeta                                                           Prenda de vestir

Camión                                                           Material escolar
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XUNTANDO EUROPA I

Observe as fotografías das seguintes bandeiras europeas e unáas co
país ao que pertencen.

                                                                              FRANCIA

                                                                               PORTUGAL

                                                                               ESPAÑA

                                                                                ALEMANIA
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XUNTANDO EUROPA II

Agora sitúe no mapa europeo os países anteriores poñéndolles o nome.

Neste mesmo mapa, hai un país mediterráneo no que se come moi rica
pasta. Sabería dicir cal é? Márqueo cunha X no mapa.

Hai un país que está entre  Francia,  Alemania e Italia ao que moitos
galegos e moitas galegas emigraron no século pasado. Sabe como se
chama?
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TAREFAS DE CÁLCULO

DECORANDO UN NOVO LAR

María e Antón vanse mudar de casa. Xa teñen case todo comprado, pero lles
falta  o  cabeceiro  e  a  cómoda  do  dormitorio  principal.  Teñen  mirados  3
modelos  diferentes.  Axúdeos  a  calcular  o  prezo  final  de  cada  modelo,
facendo as contas de cada recadro. 

Tendo en conta o prezo, que modelo deberían escoller María e Antón?

11

      
      1)

      Cabeceiro: 489

      Cómoda: 365   

      Total: 

     
      2)

      Cabeceiro: 259

      Cómoda: 155   

      Total: 

   
       
     3)

     Cabeceiro: 339

     Cómoda: 201 

     Total: 



O PREZO XUSTO

Observe os seguintes alimentos da imaxe con atención. 

Entre as seguintes 3 cantidades, marque cun círculo a que pense que
se corresponde co prezo xusto dos seguintes alimentos da fotografía.

1 kg de sal de mesa:              30 céntimos       2 euros       1,5 euros

1 paquete de caramelos:        8 euros           2 euros       16 euros

1 tarro de mel de 500g:           22 euros        6 euros         100 euros

1 paquete de patatas fritas:     1,20 euros      7 euros        2 céntimos

1 kg de mazás tipo golden:      6, 70 euros     1,60 euros    40 céntimos

Se  comprase  os  5  produtos  anteriores  na  mesma  compra,  canto
gastaría?
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RESOLVENDO PROBLEMAS

Observe o seguinte plano e responda:

Cantos m2 suman os 3 dormitorios desta casa?

Cantos m2 suman os 2 baños?

Cantos m2 suman a cociña e o salón?

Se suma as 3 cantidades anteriores, terá os m2 de toda a casa. Cantos son?

Se dende esta casa ata o centro de saúde hai 20 minutos e vostede ten cita
ás 10:15 horas, a que hora ten que saír  para chegar puntual?
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TAREFAS DE COPIA, DEBUXO E MOTRICIDADE

COPIAS DIVERTIDAS

Copie  os  debuxos  coa  maior  exactitude  posible  nos  recadros  en
branco, utilizando só ese espacio.
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DEBUXANDO DESEXOS

Debuxe e coloree de forma libre no recadro en branco, a escena que lle
gustaría vivir cando remate a pandemia (ir á praia, viaxar, saír a comer
fóra, etc.).

Compartiría esa escena con alguén? Con quen?
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UNINDO PUNTOS I

Una de xeito ordenado os puntos das seguintes imaxes,  e descubra
que animais se esconde tras eles. 

Como se chama este animal? Que ten de peculiar?
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UNINDO PUNTOS II

Como se chama este animal?

É un animal que se pode comer?
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TAREFAS DE LÓXICA

SEGUINDO A SERIE

Fíxese ben nas cores dos círculos e pinte os círculos en branco da cor
que corresponda segundo a serie.

Agora una con cada serie a figura que corresponda da dereita. 
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TAREFAS DE LINGUAXE

QUE TEÑO QUE FACER?

Xosé ten que facer varias cousas no día de hoxe,  pero non recorda
exactamente o qué. Axúdelle a saber o que ten que facer. 

Sabe que debe ir a facer unha análise de sangue. A onde tería que acudir?

Sabe que ten comprar no supermercado  un alimento que se fai con leite e
que está curado. Que podería ser?

Sabe que ten que recoller algo en Correos. Que podería ser?

Sabe que ten que ir a recoller ao seu neto de 2 anos a un lugar no que os
seus pais o deixan pola mañá mentres traballan. A onde tería que ir?

Sabe que a súa muller está de aniversario mañá e que lle encantan as flores.
Con que lle podería agasallar? Onde o podería comprar?

Xosé comprou no supermercado máis cousas das que debía. Escriba 3
bebidas diferentes que quizás comprara Xosé: 

1)

2)

3)
 

Xosé comproulle á muller varias flores. Escriba 4 flores que podería ter
comprado. 

1)

2)

3) 
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TAREFAS DE REMINISCENCIA

CANDO XOGABAMOS NA RÚA

Seguro que nos seus tempos as nenas e os nenos xogaban sempre na
rúa. Faga un pouco de memoria e recorde a súa infancia, escribindo:

A que xogaba cando tiña 6 anos?

A que xogaba cando tiña 12 anos?

Escriba tres xogos tradicionais galegos: 

Das seguintes imaxes, rodee cal lle trae mellores recordos. 

Agora escriba no recadro en branco unha breve anécdota co xoguete
elixido. 
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SOLUCIÓNS

SERIES ESPAÑOLAS

Estudiante; Avogada; Fortunata; Imanol Arias; Ana Belén, Álvaro de Luna.

QUEN É QUEN?

Marco;  Heidi;  Familia  Telerín;  Los  Picapiedra,  La Pantera  Rosa;  David  el
Gnomo. 

UNHA CANCIÓN GALEGA

Da perda dun amor, do desamor; Dulce Pontes; Alfonso Rodríguez Castelao.

CHASCARRASCHÁS

F; V; F; F; V; F

BUSCANDO MAZÁS

15; 6; Pera.

UN OSO PANDA ENTRE A NEVE

3; 4; amarelo
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EMPARELLANDO

Xirarei: Xil Ríos; Pídechas o corpo: Ana Kiro; Anduriña: Juan Pardo; Un canto
a Galicia: Julio Iglesias; Negra sombra: Luz Casal

Nunca  choveu,  que  non  escampara;  Non  por  moito  madrugar,
amanece máis cedo; Burro grande, ande ou non ande; Costa abaixo, todos
os santos axudan; Foi por lá, e saiu trasquilado; Cando marzo é ventarrón,
abril é chuviscón.                                    

Plátano: Froita; Vestido: Prenda de vestir; Carpeta: Material escolar; Camión:
Medio de transporte. 

XUNTANDO EUROPA I

      España                    Portugal                 Alemania                  Francia

XUNTANDO EUROPA II
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DECORANDO UN NOVO LAR

Modelo 1: 489+365= 854 euros. 
Modelo 2: 259+155= 414 euros. É o máis económico. 
Modelo 3: 339+201= 540 euros. 

O PREZO XUSTO

1 kg de sal de mesa: 30 céntimos; 1 paquete de caramelos: 2 euros; 1 tarro
de mel de 500g: 6 euros; 1 paquete de patatas fritas: 1,20 euros; 1 kg de
mazás tipo golden: 1,60 euros. 
Os cinco produtos xuntos: 11,10 euros. 

RESOLVENDO PROBLEMAS

Os 3 dormitorios: 37,48m2
Os 2 baños: 5,92m2
A cociña e o salón: 29,39m2
Toda a casa: 66,79m2.
Saír da casa ás 09:55.

UNINDO PUNTOS I

O animal resultante é un ourizo. A peculiaridade é que ten púas ou espiñas. 

UNINDO PUNTOS II

O animal resultante é unha rá. Pódese comer, especialmente cómense as
ancas de rá, en diferentes partes do mundo. 

SEGUINDO A SERIE

Serie 1:          Serie 2:                            Serie 3: 
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QUE TEÑO QUE FACER?

Análise de sangue: centro de saúde ou hospital.
Un alimento que se fai con leite e está curado: queixo.
Recoller en Correos: carta ou paquete.
Recoller ao neto: escola infantil ou gardería.
Agasallo muller: un ramo de flores na florería. 
3 bebidas diferentes: viño, auga, zume, etc.
4 flores: rosa, xeranio, caravel, lirio, etc.

CANDO XOGABAMOS NA RÚA

Xogos tradicionais galegos: a buxaina ou "peonza",  a mariola,  a porca,  a
zoadeira, a billarda, a chave, birlos e bolos, as sete e media, a malla, as
carrilanas, etc. 
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