MATERIAIS PARA EXERCITAR A MENTE V
EDICIÓN NADAL 2021/2022

OBRADOIRO DE MEMORIA E ESTIMULACIÓN COGNITIVA.
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TAREFAS DE RECORDO E RECOÑECEMENTO
LIBROS DA TERRIÑA
A continuación pode observar catro libros galegos famosos. Poña
debaixo de cada imaxe o nome do/a escritor/a correspondente.

_______

______

__

______

_____

_____

____

_____

_____

________

Coñece algunha outra obra destes/as escritores/as?
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IDENTIFICANDO CANCIÓNS.
De seguido amósanse as letras de tres cancións populares galegas.
Intente adiviñar de que canción se trata en cada caso, poñendo o título
debaixo de cada fragmento.
A virxe de Guadalupe
Cando vai pola ribeira
Descalziña pola area
Parece unha...
_

_________

Voga, voga, mariñeiro;
Imos para Viveiro,
Xa se ve San Roque.
Ai lalelo, ai lalalelo.
Ai lalalelo, ai lalalalá...
_____

______

__________

A túa nai é chiculate
O teu pai chiculateiro
A túa nai lambe as cazolas
O teu pai lambe os pucheiros
_____

_

______

Escriba que recordos lle traen as cancións anteriores.

Agora, escriba unha estrofa dalgunha outra canción galega popular que
coñeza, típica da zona na que vive.
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CÓMICS DA ÉPOCA
Observe as seguintes imaxes con cómics das décadas dos 60 - 70 - 80
e, se os recorda, póñalles nome aos seus protagonistas.

________

____

_

____

______

_________

_

_______
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TAREFAS DE COMPRENSIÓN
O GLOBO DE BETANZOS
Lea o texto e responda ás preguntas de verdadeiro (V) e falso (F).
O Globo de Betanzos é un aerostato de papel sen tripulación
que é lanzado dende a cidade de Betanzos á atmósfera a
noite do 16 ao 17 de agosto, na honra de San Roque, patrón
da cidade.
O primeiro globo que se lanzou dende a cidade brigantina
data do ano 1814, aínda que o seu lanzamento comezou a ser
máis recoñecido a partir de 1875 coa figura de Claudino Pita
ao fronte da súa elaboración.
Este globo é de confección artesá, con materiais tradicionais
como papel de estraza, engrudo de fariña de centeo e cinta de algodón.
O lanzamento realízase dende a actual Praza dos Irmáns García Naveira,
coñecida comunmente en todo o pobo como a Praza do Campo.
É un espectáculo ao que soen acudir cada ano milleiros de persoas, polo seu
atractivo visual.
V

F

O globo de Betanzos é de plástico.
Soe lanzarse a noite do 16 de xullo.
O Globo ofrécese na honra de San Roque.
O Globo realízase con fariña de trigo.
O primeiro globo lanzouse no século XXI.
Un dos maiores impulsores do globo foi Claudino Pita.
Responda:
Algunha vez participou na elaboración do Globo de Betanzos? En que datas?
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AS NORMAS DA MARIOLA
Lea o seguinte texto e responda ás preguntas.
Para comezar a xogar á mariola, só se necesita debuxar
o campo de xogo e coller unha pedra para poder lanzala.
Xeralmente, debúxanse 9 casiñas, comezando polo 1 e
rematando na 9. As casiñas 1, 2, 3, 6, e 9 son individuais
e as casiñas 4 e 5 por unha banda, e 7 e 8 por outra
banda, debúxanse xuntas.
Para comezar a xogar sortéase quen comeza a partida.
Ao principio tírase a china (pedra), na casiña 1, e así sucesivamente.
Cando se tocan as liñas limitantes das casiñas perderase a quenda e esta
pasará á seguinte persoa xogadora. Se a china ou pedra non cae na casiña
correspondente, tamén se perderá a vez.
Algo característico da mariola é que para moverse entre as casiñas hai que
facelo á pata coxa.
Responda:
Cantas casiñas hai que debuxar na mariola?

Cales son as casiñas que se debuxan xuntas?

Como se lle chama tamén á pedra coa que se xoga á mariola?

Cando se perde a quenda?

Como se moven as persoas xogadoras de casiña a casiña?
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TAREFAS DE DISCRIMINACIÓN VISUAL
BUSCANDO FLAMENCOS ROSAS
Observe a seguinte imaxe.

Responda:
Cantos flamencos rosas encontrou?
Hai algunha outra ave máis? Cales?
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FONDO DE ARMARIO
Na seguinte imaxe pode ver diferentes prendas de roupa e zapatos.
Encontre a imaxe que se repite.

Que roupa ou zapato é a que se repite?
Cantas veces aparece?
De entre todas as imaxes, hai unha que se pon nas orellas. Poña un círculo
sobre ela. De que cor é?
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TAREFAS DE ASOCIACIÓN
PALABRAS DE NADAL
Una cunha frecha a columna da esquerda coa da dereita para
emparellar palabras relacionados co Nadal.
Coroa

Papá Noel

Gorro vermello

Belén

Mula

Cea

Turrón

Árbore

Uvas

Badaladas

Estrela

Gaspar

Agora faga o mesmo cos seguintes ditos típicos do Nadal.
Un mes antes de Nadal,

nin nacidos nin por sembrar.

Os allos en Nadal,

por Nadal de galiñeiro.

Por Nadal,

é inverno real.

En Noiteboa e Nadal,

riquezas encontrarás.

Pola Pascua carne de cordeiro,

cada ovella ao seu corral

Se é luns o Nadal,

a brasa da casa máis quente está.

Sabe algún outro dito típico da época de Nadal que se diga na súa
casa? Escríbao.
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MENÚS DE NOITEBOA
Nas seguintes listas de palabras hai unha que non encaixa, para facer
menús de Noiteboa. Marque esa palabra cun círculo.
Rape - Langostinos - Polo - Guisantes
Coliflor - Pementón - Bacallau - Grelos
Cordeiro - Pemento - Patacas - Aguacate
Vieiras - Cebola - Chocolate - Pan relado
Dos catro pratos que se propoñen con anterioridade, cal deles se fan na
súa casa por Noiteboa?

Escriba unha receita típica que se faga na súa casa, utilizando o cadro
en branco.
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TAREFAS DE CÁLCULO
OFERTAS DE NADAL
Para realizar un menú navideño, vostede vai ao supermercado e
encontra as seguintes ofertas.

Na súa casa cearán 6 persoas, polo que quere comprar un polo de corral de
2kg., 2 kg. de terneira para asar e 3 caixas de langostinos. Realice a conta
de canto lle custaría facer este menú, tendo en conta os prezos das imaxes.

Se vostede quere gastarse só 50 euros nesta cea, cantos cartos lle quedan
para o postre? Podería comprar unha torta como a da imaxe?
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NIN UN EURO MÁIS
O seu coche está un pouco deteriorado, e non sabe se levalo a arranxar
ou comprar un novo.
O arranxo do vehículo custaríalle 2.500 euros.
Comprar un coche novo de segunda man tería unha cuota mensual de
120 euros ao mes durante 2 anos.
Faga a conta e, pensando unicamente en termos económicos, que lle
sairía máis barato?

Agora calcule o prezo aproximado
relacionados cos automóbiles.
Unha roda de gama media: 70 euros
Chaleco reflectante: 1 euro
Parasol: 30 céntimos
Esponxa de limpeza:

seguintes

300 euros

10 euros

1 euro
2 euros

dos

productos,

3.000 euros

80 euros

7 euros
20 euros

200 euros

Calcule canto gastaría se tivera que comprar as dúas rodas dianteiras,
un parasol, dous chalecos reflectantes e unha esponxa.

Se vostede tiña previsto gastar 180 euros. Chegáronlle os cartos?
Canto lle sobrou?
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PROBLEMAS DE NADAL
Resolva os seguintes
corresponda.

problemas

realizando

a

operación

que

A mesa do salón no que vai realizar o banquete de Noiteboa mide 400
centímetros. Se están convidadas 8 persoas, cantos centímetros lle
corresponden a cada unha das persoas?

En Noitevella quédanse a durmir na súa casa 5 persoas. Se alí xa viven 4
persoas, canta xente durmirá esa noite alí?

Na súa despensa había 7 tabletas de turrón duro, se a súa filla pídelle 3
desas tabletas, cantas lle quedan agora?

A súa amiga Pepa agasállalle este Nadal con 6 lotes de 2 botellas de viño
cada un. Cantas botellas terá en total?

Se o seu amigo Edelmiro mándalle por correo dous décimos da terminación
8, un da terminación 9 e tres da terminación 0. Cantos décimos lle agasalla
en total?

Se o neto da súa veciña pediulle de agasallo un libro que costa 14,50 euros,
e vostede quere gastar 20 euros, cantos cartos lle sobran para mercar outro
agasallo?
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TAREFAS DE COPIA E DEBUXO
ARTECOPIA
Copie os debuxos coa maior exactitude posible nos recadros en
branco, utilizando só ese espacio.
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DEBUXANDO AGASALLOS
Debuxe e coloree de forma libre e co maior detalle o agasallo que lle
gustaría recibir este Nadal. Utilice o espazo do cadro en branco.

Que ten de especial para vostede este agasallo ?
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TAREFAS DE MOTRICIDADE
ADIVIÑANDO O NADAL I
Una de xeito ordenado os puntos das seguintes imaxes, e descubra un
obxecto típico de Nadal.

Qué imaxe é a que se forma ao unir os puntos?
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ADIVIÑANDO O NADAL I
Una de xeito ordenado os puntos da seguintes imaxe, e descubra a
personaxe típica de Nadal que se oculta.

Qué personaxe se forma ao unir os puntos?
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TAREFAS DE LÓXICA
ANIMAIS EN SERIE
Observe a secuencia de imaxes e poña nos recadros en branco o nome
do animal que corresponda.

SECUENCIA NUMÉRICA
Continúe a serie de números, colocando os que falten nos recadros en
branco.

2 - 7 - 12 - 17 37 - 30 4 - 8 -

- 27

- 16 - 9 - 2
- 32 - 64 - 128

160 - 80 - 40 -

- 10 - 5
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TAREFAS DE LINGUAXE
IGUAIS E DIFERENTES
Encontre un sinónimo (mesmo significado) para as seguintes palabras.
Cabelo:
Amar:
Vivenda:
Maestra:
Elixir:
Encontre un antónimo (significado contrario) para as seguintes
palabras.
Sinxelo:
Moito:
Vender:
Limpo:
Final:
Busque na seguinte sopa de letras dúas das palabras propostas no
exercicio anterior.
VVIVENDASDFGASFZQETYU
LO LO U I B N ETYG SADAFAYR E I
VTKJOUTRTGSDVENDERSDL
OXESDQUREDEDFERIOPLÑS
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TAREFA DE REMINISCENCIA
CARTA AOS REIS MAGOS DE ORIENTE
Seguro que recorda cando era neno/a a ilusión que lle facía pensar en
que agasallos lle traerían os Reis Magos de Oriente. Volva á súa
infancia e recorde o que lle pedía ás súas maxestades, reproducindo
isto a modo de carta, no recadro en branco.

QUERIDOS REIS MAGOS:

FIRMADO:
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SOLUCIÓNS
LIBROS DA TERRIÑA
Follas Novas: Rosalía de Castro; Memorias dun neno labrego: Xosé Neira
Vilas; Os Pazos de Ulloa: Emilia Pardo Bazán; Os dous de sempre: Castelao.
IDENTIFICANDO CANCIÓNS
A Rianxeira; Catro Vellos Mariñeiros; Apaga o Candil.
CÓMICS DA ÉPOCA
Sacarino; Esther; Zipi e Zape; Mortadelo e Filemón.
O GLOBO DE BETANZOS
F; F; V; F; F; V
AS NORMAS DA MARIOLA
Nove; Catro e Cinco e Sete e Oito; China; Cando se tocan as liñas limitantes
e cando a pedra non cae na casiña correspondente; Á pata coxa.
BUSCANDO FLAMENCOS ROSAS
Nove; Si hai máis aves, loro e galiña.
FONDO DE ARMARIO
Repítense as zapatillas deportivas. Aparecen nove veces.
Póñense nas orellas os pendientes. Son de cor vermella.
PALABRAS DE NADAL
Coroa: Gaspar; Gorro vermello: Papá Noel; Mula: Belén; Turrón: Cea; Uvas:
Badaladas; Estrela: Árbore.
Un mes antes de Nadal, é inverno real.
Os allos en Nadal, nin nacidos nin por sembrar.
Por Nadal, cada ovella ao seu corral.
En Noiteboa e Nadal, a brasa da casa máis quente está.
Pola Pascua carne de cordeiro, por Nadal de galiñeiro.
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Se é luns o Nadal, riquezas encontrarás.
MENÚS DE NOITEBOA
Polo; Grelos; Aguacate; Chocolate.
OFERTAS DE NADAL
43,47; sobran 6,53 para o postre; podería comprar unha torta.
NIN UN EURO MÁIS
Coche novo: 2.880 euros, sae máis económico o arranxo de 2.500 euros.
Roda: 70 euros; chaleco reflectante: 10 euros; parasol: 7 euros; esponxa de
limpeza: 2 euros.
Gastaría 169 euros. Sobraríanme 11 euros.
PROBLEMAS DE NADAL
50 cm; 9 persoas; 4 tabletas de turrón; 12 botellas de viño; 6 décimos; 5,50
euros sobran tras comprar o libro.
ADIVIÑANDO O NADAL I e II
Árbore de Nadal e Boneco de neve.
ANIMAIS EN SERIE
Oca; Pingüín; Rá; Can.
22, 23, 16, 20.
IGUAIS E DIFERENTES
Cabelo: Pelo; Amar: Querer; Vivenda: Casa; Maestra: Profesora; Elixir:
Escoller.
Sinxelo: Difícil; Moito: Pouco; Vender: Comprar; Limpo: Sucio; Final:
Comezo.
Sopa de letras: Vivenda / Vender.
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