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Un día ao saír 
do cine Antón 
tomou unha 
decisión…

EU QUERO SER 
EXPLORADOR!!

1
Antón descobre  
o seu mundo
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Vou preparar a 
mochila. Levarei...

COMOO????

Mamá, papá:  
véñome despedir 

porque mañá marcho 
polo mundo… Vou ser 

EXPLORADOR.

E despois 
da cea…
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…Penseino 
mellor e vou 
quedar a 

explorar por 
aquí cerca.

Si home, e xa verás  
como cerca de nós temos moitas 
cousas ben interesantes para 

observar, así practicas.

Pero 
aquela 
noite…

…Vai necesitar axuda…
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Antón, observa, 
toca, escoita e verás 
cantas cousas podes 

descubrir. 

Actividade 1

1 Que cousas podemos ver á dereita da imaxe? 

E á esquerda?

2 Que traballos se están a realizar na imaxe?

3 Que sons credes que se escoitan?

4 Cales son as cores que predominan na imaxe?

5 Que formas podemos recoñecer na imaxe? 

(triángulos, cadrados, círculos, liñas rectas,   

liñas curvas,...)

6 Buscade algo que non vos agrade.

NO VOSO 
CADERNO DE 
ACTIVIDADES
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1 Que está a facer a xente nesta imaxe?2 Que sons credes que se escoitarán?3 Como son as cores?
4 Buscade formas xeométricas na imaxe (triángulos, cadrados, círculos, liñas rectas, liñas curvas,...)
5 Atopades algo desagradable?

Actividade 2
NO VOSO 

CADERNO DE 

ACTIVIDADES

Pi,Pi,Piii!!!
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Ola a todos! Son Douriña!, a amiga de Antón, e vouvos 
acompañar nos descubrimentos que están por chegar.

Imos comezando mentres Antón se prepara…

Arriba 
preguiceiro que 
temos traballo!

2
Arriba  

preguiceiro!!!
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NO VOSO 

CADERNO DE 

ACTIVIDADES

Actividade 1
Observade 
o debuxo e 
escribide
Contestade:
- De que cor é a colcha da 
cama? Azul claro ou azul 
escuro?
- Por que?
- Está o día claro ou 
sombrío?

Completade con:
arriba - dereita - fóra
- O armario está á nosa ....
- O niño de Douriña
está .... da ventá.
- A andoriña está .... da 
casa.
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Bos días!  
Xa estou listo. 

Vou comezar polo meu 
cuarto. Antes de nada  
vou debuxar o plano.  

Encántanme  
os planos! Actividade 2

Quedoume ben o plano, eh! Escribide o nome dos obxectos do cuarto.

Agora mirade 

este plano!

Notades algo 

raro?

Poñédelle os 

números con 

rotulador e 
veredes o que 

pasou.

1
2

3 4

5
6

7

NO VOSO 

CADERNO DE 

ACTIVIDADES

No voso 

caderno de  

actividades
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Escribide:
1 Por onde recibe a luz do sol o  

  de Antón?

2 O voso cuarto recibe a luz do sol?

3 Na vosa    entra a luz do sol?

4 Cantas ventás ten?

5 Diriades que é unha casa clara ou escura?

6 Na vosa    dá o sol ou está sempre en 

sombra?

7 Na vosa rúa as vivendas están agrupadas ou son 

edificios illados?

8 Hai espazos libres sen construír? A que están adicados? 

9 Hai algún espazo adicado a xogos?

10 Dálle o sol?

Actividade 3

NO VOSO 
CADERNO DE 
ACTIVIDADES

Pedídelle ao 

voso mestre/a 

que vos ensine
 

o xogo do SOL
 

e da SOMBRA.
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Ni no Ni no Ni no

1

Actividade 4
Credes que esta casa 

recibirá moita luz?

A luz cambia o aspecto de todo o que  

nos rodea. Cambia as cores, facéndoas  

máis brillantes; cambia o espazo , facéndoo máis 

grande e tamén inflúe no noso estado de ánimo... 

porque en días soleados... Sentímonos ...

E se o día está sombrío e gris... Sentimos que ...

NO VOS
O 

CADERN
O DE 

ACTIVID
ADES

As nosas exploracións
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Atención!!! Pre
gu

nn
nn
nn
nt
a?
??

MOI BEN!!! 
Aquí tedes o premio. Ide ao 
voso caderno de actividades,  
recortade e pegade.

XA APRENDIMOS...

- A aprezar a 
importancia da luz.

- A facer  
un plano.

Actividade 5

No voso 

caderno de  

actividades

As nosas exploracións

Que dous elementos 

do cuarto de Antón 

non hai maneira de 

cambialos de sitio?

ENIGMA!!!
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Douriña, mira as cores 
que se forman coa auga!!

Non é a auga. Iso faino a luz  
ao descompoñerse en cores. Queres que  
observemos cores? Faremos unha saída.  

Colle a túa cámara...

3
Mira  

Douriña!!!
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Atopade as 3 cores que máis 

destacan nestas paisaxes. 

Logo coloreade cada cadriño 

con elas.

O mundo que nos rodea está cheo de cores e formas.  
As cores van cambiando segundo a estación do ano.

3 outono

4
inverno

Actividade 1

1

primavera

2verán

NO VOSO 

CADERNO DE 

ACTIVIDADES
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4De noite3De día

Actividade 2

2 De noite1 De día

A luz cambia ao longo do día:

NO VOSO 
CADERNO DE 
ACTIVIDADES

Pola noite, cando xa se pon o sol non se ve nada. Por iso, as 

persoas inventaron a luz artificial. De día a  luz natural 

entra nas casas e de noite a luz artificial sae das casas. 

Observastes as fotos da ponte? En que se diferenzan?

Grazas á luz vémolo todo de cor. Durante o día o sol dános 

a luz que nos ilumina.

Por que hai tanta luz nesa foto nocturna da cidade?
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Antón! Vén que quero facer un experimento.

2Buscade e repasade liñas feitas 

polo ser humano nesta foto. Que 

credes que son?

Actividade 4 NO VOSO CADERNO DE ACTIVIDADES

A ver se me sabedes responder agora!- Como é a liña que percorre as montañas?- Como é a liña que vai por riba dos tellados das casas?

1

Continuade de vermello a liña que forman os edificios.
Continuade de verde a liña do horizonte das montañas.

Actividade 3
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2

4

5

Actividade 5

3

1

Escribide quen deu forma a  

esas paisaxes: o ser 

humano ou a natureza.

A natureza modela as paisaxes nas que vivimos e 
dálles forma. Para iso conta coa axuda da chuvia, 
do vento, dos ríos, dos mares... O ser humano tamén 

modela as paisaxes.

NO VOSO 

CADERNO 
DE 

ACTIVIDAD
ES
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5

8 9

Notastes que... nos espazos  
construídos polo ser humano hai moitas formas 

xeométricas.

Actividade 6

NO VOSO 

CADERNO 
DE 

ACTIVIDAD
ES

Buscade triángulos, cadrados, rectángulos e círculos nestes lugares.Repasade as formas que atopedes coas cores correspondentes.

2

6

1

4

7

3
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AHHHHH! 
Que medo! 

2

3

Ni no Ni no Ni no

As cores nas paisaxes fannos sentir emocións, non si?

As nosas exploracións

1
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Atención!!!! Pregu
nn
nn

nn
nt
a?
??
?Actividade 7

Observade as imaxes nocturnas da páxina 16. En que fase está a lúa?

As nosas exploracións
XA APRENDIMOS...

- As cores cambian 
coa luz.

- O ser humano e a 
natureza modelan 
a paisaxe.

MOI BEN!!! 
Aquí tedes o premio. 
Ide ao voso caderno 
de actividades, 
recortade e pegade.

No voso 

caderno de  

actividades
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4
Poñede o casco!!!

1

Douriña! E ti como fixeches 
a túa casa? Que materiais 

empregaches?

Pois con barro e herbas, 
debaixo da cornixa da casa. 
Esta é a miña familia. Vela?

Esa si que é unha 
casa ben traballada! 

Non si?
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Primeiro...

cuberta

?
escavación

Numerádeas vós correctamente.

Falamos coa arquitecta para que 
nos deseñe os planos da casa.

Queredes 
saber como se 
constrúen as 

casas?

Despois...
Ohhhhh! Pero están 

desordenadas. Teremos que 
ordenalas entre todos! 

Actividade 1

rematecimentos  e paredes

NO VOSO 

CADERNO 
DE 

ACTIVIDAD
ES
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Antón, remataches? Agora, 
buscaremos materiais...

Imos fotografalos.

Como son estes materiais?

Escribide dous adxectivos axeitados  

para cada un: 

Liso - Resistente - Frío - Transparente - Pesado

arxila pedra

madeira

vidrometal

Actividade 2

1 2

3

4
5

NO VOSO 
CADERNO DE 
ACTIVIDADES

Pedídelle ao 
voso mestre/a 

que vos 
ensine o xogo 
do TACTO.



PROXECTOTERRA

25

Identificade os materiais que sinalan as frechas.

Antón: Fíxate! Os materiais 
están por todas as partes… 

Axúdame porfa!!

5 6

Actividade 3
NO VOSO CADERNO DE ACTIVIDADES

43

2
1



PROXECTOTERRA

26

Que materiais utilizariades vós 
para construír esta casa?
Indicádeo e despois coloreade.

Actividade 4

porta

tellado

paredes

ventás

NO VOSO 

CADERNO 
DE 

ACTIVIDAD
ES
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En que pavimentos poderiades 
xogar sen mancarvos?
Debuxade a cara que poñeriades 
se caésedes neles: 

Pavimentos brandos, duros, naturais, artificiais, con 
ocos, ben coidados, ...
Onde vivides vós, como son eses pavimentos?

Hai pavimentos ou chans nos que tropezamos ou 
esvaramos moito.

Outros son máis axeitados para xogar.

Actividade 5

au!!

2

3

4
5

6
7

8

NO VOSO CADERNO DE ACTIVIDADES

1
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Completade:
Eu vin ...

Ni no Ni no Ni no

Actividade 6
Que lle pasaría a 
eses edificios? 

Coñecedes algún así?

2

3

As nosas exploracións

NO VOSO CADERNO DE ACTIVIDADES

1
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Atención!!!! Pregunnnnnnnta
??

??

As nosas exploracións
XA APRENDIMOS...

- A identificar 
materiais.

- Como se constrúe 
unha casa.

MOI BEN!!! 
Aquí tedes o premio. 
Ide ao voso caderno 
de actividades, 
recortade e pegade.

No voso 

caderno de  

actividades

Cómo se chaman os/as 

profesionais que se adican 

a debuxar os planos das 

casas?

Actividade 7
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1

5
As viaxes  

de Douriña
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Hoxe ensinareiche os 
lugares polos que viaxo.

2
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Siiii!! Que 
emocionante! Cando 

comezamos? 

Queres velos, 
Antón? Pois mira…

1
2

3
4

5
6

entramos pola costa vemos a praia

visitamos os cantís percorremos
a cidade

espallámonos
pola chaira subimos á montaña
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É fantástico! Eu querería 
coñecer todos eses 

lugares. Cóntame máis…

Que sons oiriades 

se estivesedes alí?

Actividade 1

As paisaxes forman parte da nosa vida. Perséguennos 
coas súas cores, cos seus sons, coas súas formas. Fannos 

sentir emocións (agradables ou desagradables). Elas, 
coma nós, cambian co tempo.

1

3

2

Shhhhhhhhhh, 
escoita…

NO VOSO 

CADERNO 
DE 

ACTIVIDAD
ES
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Escribide con que mediriades cada elemento: 

Corda, metro, pasos ou as vosas mans.

Actividade 2

Non sei como podes voar tan lonxe coas ás 
pequenas que tes. Ven aquí que chas quero medir!

Pero Antón! Mide estoutras 
cousas. Eu son a túa axudante 

preferida!

NO VOSO 

CADERNO 
DE 

ACTIVIDAD
ES
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Mirade esta escala de tamaños 
e debuxade no recadro do voso 
caderno de actividades algo 
axeitado. 

IMOS XOGAR A IDENTIFICAR!
Escribide o nome de dous elementos naturais.
Escribide o nome de dous elementos construídos.

Actividade 3

Ás veces non é doado saber cal é o tamaño das cousas.

Actividade 4

elementos naturaiselementos construídos

N
o 

v
os

o 

c
ad

er
no

 d
e 

 

ac
t
iv

id
ad

es

1
NO VOSO CADERNO DE ACTIVIDADES

2 3 4
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Actividade 5 NO VOSO CADERNO DE ACTIVIDADES

Collede a lupa e mirade que están facendo.
Despois situade na foto 2 do voso caderno de 
actividades, os elementos que aparecen nas 
fotos 3, 4 e 5.

1

4

5

2

3
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E vós onde vivides? Nunha aldea, nunha 
vila ou nunha cidade?

Douriña,, teño unha idea!. Imos explorar a nosa 
aldea... Collerei o caderno! Poñerei números para 
que os meus amigos traten de adiviñar que é.

Ei rapaces! Que vos 
pareceu o meu esbozo?
Gústame o lugar onde 
vivo! É especial!!!

Actividade 6

Actividade 7

NO VOSO CADERNO DE ACTIVIDADES

Identificade as partes 
do plano da aldea 
de Antón escribindo 
os nomes. Despois 
coloreade.

4

2

5

36
1

Comezade 
polo río!
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Ni no Ni no Ni no

Este edificio é moi alto. 
Parece que non cadra ao 
lado das casiñas baixas.

1

2

43

En cambio estas construcións 
gústanme moito… Son todas ben 
acaídas para esas paisaxes.

As nosas exploracións
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Atención!!!! Pregunnnnn
nn

ta
??
??

Actividade 8

Que material se 

emprega para as 

cubertas da aldea 

de Antón?

XA APRENDIMOS...

- A observar as 
paisaxes.

- A identificar sons.

- A mirar un esbozo.

MOI BEN!!! 
Aquí tedes o premio. 
Ide ao voso caderno  
de actividades,  
recortade e pegade.

As nosas exploracións

No voso 

caderno de  

actividades
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6
O misterio  
do encoro

Que será aquilo 
tan estraño que 
vexo no encoro?
Douriña, vai 

mirar!!

Ah!!! Iso. Refíreste aos restos 
da antiga aldea de Castro de 
Lamas? Era moi fermosa e 

rematou asolagada. 

Cóntame máis!  
Ti sabes…
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DESCIFRADE O RELATO DE DOURIÑA.

Castro de Lamas era unha aldea moi  
pequena, con poucos veciños. 

Naquela hora non había 
 
. 

Os  eran estreitos e de pedra.

Sabes Antón? Todas as  eran iguais. 

Os seus  eran de  e as 

paredes de  . 

Ah! Por certo, non había  .

Axudádeme!!

Desde hai moito, moito tempo, o ser humano actúa 
na paisaxe. Constrúe vivendas, cultiva terras, traza 
camiños e autoestradas, fai encoros, levanta fábricas,...
Unhas veces esas actuacións son acertadas e outras 

non tanto.

Actividade 1

NO VOSO 

CADERNO 
DE 

ACTIVIDAD
ES

1

2

3

4 5

6

7
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          ESCRIBIDE
 UNHA PALABRA EN CADA CASIÑA:

Sucio e descoidado - Flotante - Sonoro - Estreito - 

Enmarañado - Limpo e coidado - Ancho - Asfaltado

Como son as rúas, beirarrúas e camiños onde vivides? 

Gústanvos?

bip! bip!

Estou facendo unha investigación sobre 
distintos tipos de camiños e de casas.
Botádeme unha man! Tedes pistas no 

cadro de abaixo.

Actividade 3

Actividade 2

?

1 2
3

4

6

5

7

8

NO VOSO 

CADERNO 
DE 

ACTIVIDAD
ES
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Que alguén me axude, por 
favor!!! Quero clasificar as 
casas dos meus amigos...

De que tipos son estas vivendas: 

illadas, acaroadas ou edificios?

Despois facede un debuxo da vosa casa.

Actividade 4

Esa é a miña!

2

4

5
6

3

1

NO VOSO CADERNO DE ACTIVIDADES
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Ni no Ni no Ni no

Mirade como cambiou 
esta paisaxe co paso do 
tempo. É abraiante!!!

NO VOSO CADERNO DE ACTIVIDADES

Antes

Agora

As nosas exploracións

Coloreade os campos e os montes nos dous 

debuxos do voso caderno de actividades. 

Onde tivestes que colorear máis? 

Que aconteceu?. Comentádeo na clase.

Actividade 5
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Actividade 6

As nosas exploracións
XA APRENDIMOS...

- As paisaxes 
cambian co tempo.

- Tipos de vivendas.

- Tipos de camiños.

MOI BEN!!! 
Aquí tedes o premio. Ide ao 
voso caderno de actividades,  
recortade e pegade.

No voso 

caderno de  

actividades

A que tipo de 

casa pertence a 

de Antón?

- Edificio 
- Illada 
- Acaroada

Atención!!!! Pregunnnnnn
nt

a?
??
?
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7
Explorando  

a escola

Corredores

Anchos Estreitos
Con luz natural Sen luz natural

Vidro Madeira Pintados Pedra Outros:

Non se fale máis!. 
Faremos unha visita  

para explorar.  
Levade caderno e lapis. 
Este colexio agocha 

segredos…

Profe!,  
eu estas vacacións 

adiqueime a 
investigar. Atopei 

lugares novos, formas, 
cores… Eu quería… 
saír a investigar  

polo cole.

NO VOSO 

CADERNO 
DE 

ACTIVIDAD
ES

Collede os cadernos e ide tomando notas. Cando 
rematedes, coloreade a cara alegre ou a cara enfadada 
segundo sexa o resultado da vosa exploración.

Actividade 1
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Patio

Hai zona de 
xogar

Hai zona de 
facer deporte

Hai zona verde / 
árbores

Dá o sol Poucas veces dá 
o sol Nunca dá o sol

Hai ruídos? Que ruídos?
Hai olores? Que olores?
De que cor é o 
voso cole? Como son os pavimentos?

Aula

Cantas ventás 
ten? ... Son grandes Son pequenas

Que materiais ten?

De que cores está pintada?

Que elementos fixos hai?

Que elementos móbiles hai?

NO VOSO 

CADERNO 
DE 

ACTIVIDAD
ES

Moi ben!. Se 
acabastes, 

poñédelle unha 
NOTA GLOBAL ao 

cole. 

RODEADE A VOSA 
RESPOSTA:
Gústame moito
Gústame algo
Non me gusta

NO VOSO CADERNO DE ACTIVIDADES
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Un incendio 
destruiu 
esa escola 
que foi 
derrubada.

O concello 
construiu 
unha escola 
nova e 
grande 
nesa 
parcela

Había unha 
vez unha 
escola á 
que viñan 
algúns dos 
vosos avós.

Durante 
moitos 
anos o 
lugar estivo 
abandonado.

Profe! Antes 
dixeches que a 
escola gardaba 
un segredo. Que 
segredo é ese?

Actividade 2

1 42 3

A B C D

NO VOSO 

CADERNO 
DE 

ACTIVIDAD
ES

Para descubrilo, 
propóñovos un xogo na 
seguinte actividade.

Unide os textos coas fotos e                 
descubriredes o segredo da escola. 
Despois xa poderedes responder á pregunta: Que 
houbo nese lugar antes da nova escola?
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Completade vós:

Cerca da miña  hai:

A escola usámola todos e todas.      
Pensade: que outros lugares temos que sexan 

para compartir?

Eu sei tres:  
A biblioteca, o 
centro de saúde 

e a rúa.

Seino eu: 
O CENTRO CÍVICO!

A escola é un lugar que compartimos. Hai outros 
lugares que tamén usamos conxuntamente e 

debemos coidalos e respectalos.

Actividade 3

Biblioteca?

Pistas 
deportivas?

Parque?

Centro 
cívico? A escola?

Comercios?

Centro de 
saúde?

A casa do 
concello?

Parada de 
autobús?

NO VOSO 
CADERNO DE 
ACTIVIDADES

?

Valerá tamén o 
polideportivo? E ese 
sitio dos veciños…  
Non me lembro do 

nome!
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Antón, unha cousa que 
non entendo é por que 
algúns espazos que 

compartides os tedes tan 
estragados…

Debuxade, no voso caderno de actividades, 
algo que non vos guste da vosa rúa ou aldea.

Ni no Ni no Ni no

É certo: Hai cousas que non me 
gustan nada. E a vós? Axudádeme 
a reunir as que non nos gustan.

RRRR!!

DRR!!

Pi,Pi,Pi!!

Actividade 4

1

2

3

4

NO VOSO 
CADERNO DE 
ACTIVIDADES

As nosas exploracións
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Atención!!!! Pr
eg

un
nn
nn
nn
ta
??
??

No voso 

caderno de  

actividades

XA APRENDIMOS...
- A explorar o colexio.
- A descubrir espazos 
comúns.
- A identificar usos 
inadecuados neles.

MOI BEN!!! Aquí tedes o premio. Ide ao voso caderno de 
actividades, recortade e pegade.

As nosas exploracións

Que accidente sufriu a antiga escola?

Actividade 5
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8
O refuxio  
de Antón

Pero
antes...

Escribídeme unha postal para 
seguirmos en contacto e contádeme 
como é onde vivides vós... 

Actividade 1

      Data ...
Benquerido Antón: 
Eu vivo en ... que está en ...
Aquí temos ... , ... e ... 
A miña escola chámase ... 
e queda ... da miña casa.
Eu vou á escola cada día en ... ,  
e polo camiño vexo ... 
O que máis me gusta de aquí é ... 
O que menos ... 
Quedas convidado a vir visitarme cando 
queiras
     Asinado ...

Antón de 
Soutolagoa

Rúa do Apeadeiro
n º 13

Vilar de Lamas
A Coruña

No voso 

caderno de  

actividades

Moi ben!. Chegamos ao final, polo de 
agora. Estareivos agardando na próxima 
aventura. Agora voume ao meu refuxio. 

Queredes velo?
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o meu refuxio
Ola, exploradoras e exploradores. 
Descubristes o meu refuxio? 
Si... pois agora a colorealo. Como vos queirades, eh?
Con moito coidado porque aquí gardo os meus 
tesouros... 

Actividade 2

No voso 

caderno de  

actividades
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Recortables para facer o mural do barrio da escola.

No voso 

caderno de  

actividades
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