
A T E N C I Ó N  E  M E M O R I A
 

 



Nas seguintes páxinas atoparás láminas diversas nas
que terás que fixarte moi ben e prestar atención para

resolvelas.
 

En cada páxina hai un xogo diferente coas instruccións.
Pero, ollo! a medida que avances iranse complicando.

Se non consigues dar coa resposta dalgún, non te
preocupes, ao final de todo están as respostas.

Estás preparado/a? Pois a xogar!
 

Podes ir apuntando as respostas nun papel e ao final comprobar os
acertos logrados.



Encontra o
cabalo

diferente aos
demais.



 

Encontra o
número 9 o máis

rápido que
poidas.



 
Que casa é diferente ao resto?



 

Observa estas parellas de letras durante un
minuto. Despois pasa de páxina.



 

Saberías facer agora ti
as parellas?



Conta cantas figuras de
cada tipo hai.



Suma todos os dedos levantados o máis
rápido posible.



 

Le unha liña. Despois
pecha os ollos e intenta
dicir todas as letras ou
números que aparecen
nela. Tamén as podes
escribir nunha folla

para comprobar se as
acertaches todas.



 
De todos estes

alimentos só hai
un repetido. Sabes

cal é?



Serías capaz de memorizar algún destos
trabalinguas en castelán para contarllo a

un amigo/a ou familiar?



 
Observa con

moita atención
esta imaxe. Cal
será o número

que falta?



 
Cantas chaves
de sol podes

atopar nesta
imaxe?



 
Cantos noves hai nos
números do 1 ao 100



guitarra
peixes
cactus

bombilla 
cadro

mazá
gafas
cabra
pedra
carro

pano
banco

plátano
morado

radio

lapis
botella

alfombra
trapo
farola

 
Le as palabras
dun recadro.
Despois, sen
mirar, intenta
escribilas
todas nunha
folla. Serás
capaz?



 
Resolve a
seguinte

operación:

Sabendo que:

+       =  8
+       =  7
-        =  2

Cal será o resultado desta operación:

x       x      =  ?



 
Trata de memorizar estes debuxos de

cactus. Cando esté, pasa á seguinte páxina.



 
Cantos destes cactus estaban

na imaxe anterior?



 
Saberías dicir cantos números hai

aquí escondidos?

Pista: hai máis de 4



Intenta ler as seguintes
palabras ignorando a cor na que

están escritas:
AMARELO
VERDE
AZUL
ROSA

MORADO
VERMELLO
BRANCO

LARANXA
MORADO
AMARELO

AZUL
NEGRO
VERDE
ROSA



 
Seguro que coñeces o

xogo do Tangram. Se non

tes ningún na casa,

podes facelo ti mesmo/a

coas seguintes medidas:

Intenta facer as seguintes figuras
utilizando todas as pezas.

Atréveste?



 

Se chegaches ata aquí
mostraches ser moi
atento e implicado.

Vamos co último reto:
Atoparás a Wally

nesta imaxe?



RESPOSTAS
Míraas soamente se é moi, moi necesario!!!



6    7    6   8     5

hai 68 dedos levantados.



4

Entre o 1 e o 100 hai 19 noves:
9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90,

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99



Os números aquí escondidos son:
6, 8, 3, 0, 9, 4, 2, 1



4  + 4   = 8

4  + 3   = 7

3  -   1  = 2

4  x  3  x  1  = 12


