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PACK ACTIVIDADES 
SAMAÍN

Só dispoñible en galego

Actividades sinxelas enfocadas a infantil e
primeiro ciclo de educación primaria.
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ADIVIÑAS

Só dispoñible en galego

As adiviñas aparecen con letra ligada e
en letras maiúsculas para poder

imprimir a que mellor conveña en
cada momento educativo. 

ADIVIÑ
AS

PORTADA
@recunchodunhames t ra

@amax i a deaprender



É un esqueleto, 
pero non o ves

porque vai vendado 
do dereito e do revés.

É unha hortaliza.
laranxa e saborosa

que en Samaín
vístese de tenebrosa.

 Duros como pedras, 
para o can un manxar
sen eles non poderías

nin saltar nin camiñar.

 Vestido de branco, 
cunha vella saba, 
aparecerá de noite

Coidado coa.....!

Son moi pequeniña, 
e gústame tecer

baixo desde o teito
ata ao chan caer.

Ten unha vasoira
que é un avión, 
un gorro negro 

e un gran narizón. 
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É UN ESQUELETO, 

PERO NON O VES

PORQUE VAI VENDADO 

DO DEREITO E DO

REVÉS.

É UNHA HORTALIZA.

LARANXA E SABOROSA

QUE EN SAMAÍN

VÍSTESE DE TENEBROSA.

 DUROS COMO PEDRAS, 

PARA O CAN UN MANXAR

SEN ELES NON PODERÍAS

NIN SALTAR NIN CAMIÑAR.

 VESTIDO DE BRANCO, 

CUNHA VELLA SABA, 

APARECERÁ DE NOITE

COIDADO COA.....!

SON MOI PEQUENIÑA, 

E GÚSTAME TECER

BAIXO DESDE O TEITO

ATA AO CHAN CAER.

TEN UNHA VASOIRA

QUE É UN AVIÓN, 

UN GORRO NEGRO 

E UN GRAN NARIZÓN. 
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SOPA DE LETRAS

Só dispoñible en galego



 
  CABAZA         MORCEGO      ESQUELETO

CAVE I RA         PANTASMA        ME IGA
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TABOLEIRO

Só dispoñible en galego

Taboleiro para xogo de mesa. 
Precísanse fichas e dados. 
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Chegada

Camiña coma
un zombi

Di tres palabras
das aprendidas
sobre Samaín

Inventa unha
historia de medo

Que che da medo?

A que lle farías un
feitizo?

Por que?

Que outro nome 
recibe o Samaín? 

Desprazámonos 
coma serpes

Para que te
 tomarías unha 

apócema?

 Carreira de
bruxas con

vasoira.

Que animal ten 
oito patas e tece 

sen queer?
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BUSCA E RESPONDE

Só dispoñible en galego

Partindo da plantilla inicial os nenos/as tendrán que
constestar ás diferentes preguntas. As preguntas que teñen un
borde verde son máis sinxelas e as que teñen o borde laranxa

un pouco máis complicadas. 
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Menciona todos os

animais que aparecen

nesta imaxe.

Aparecen máis gorros de

meiga negros ou violetas?

De que imaxe hai máis

elementos?

De que imaxe hai menos

elementos?

Hai suficientes teas de

araña para as arañas?

Cantos caramelos

lanranxas hai?
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Cantos ollos hai nesta

imaxe?

Hai máis morcegos ou

gatos?

Que número hai de

diferenza entre as arañas

e os gatos?

Cantas bocas atopas?

Hai suficientes teas de

araña para as arañas?

Hai máis animais ou

cabazas?
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A FESTA DE DISFRACES

Só dispoñible en galego

Actividade de comprensión lectora na que terán que poñer na pista de
baile aos diferentes invitados á festa. A idea é ter por un lado a lista

escrita e por outro a lista que ten as imaxes para que poida ser unha
actividade autocorrectiva. Co alumnado que aínda non ten adquirida a

lectura pódese empregar so ca lista que contén as imaxes. 
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A nena que vai

disfrazada de cabaza.

Un neno que vai de

momia.

A pantasma.

A bruxa que leva

unha vasoira na

man.

O neno que ten a

cara verde.

 
Lista de invitados:

Un neno que leva

un gorro de cabaza.

Unha nena que vai

disfrazada de bruxa

cun sombreiro

violeta.

As dúas nenas

disfrazas de gatos.

O esqueleto e o

demo.
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Unha nena

disfrazada de

morcego.

Un neno que vai de

home lobo.

Unha nena que vai

de meiga negra,

pero sen vasoira.

O esqueleto. 

A nena que vai de

cabaza

 
Lista de invitados:

Unha pantasma.

O neno que ten a

cara verde.

Un neno que vai de

home lobo.

Unha nena que vai

disfrazada de bruxa

cun traxe violeta.

O esqueleto. 

O neno que vai de

momia.
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