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EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Nos carteis perdéronse algúns personaxes dos contos de Carlos Casares. 

A ver quen é o primeiro en encontralos! 

 

2. Creamos A Galiña Azul. 

Material necesario: fotocopia da plantilla, pinturas, tesoiras ou punzóns, 

pegamento e un pao. 

 

 

3. Minilibro sobre a vida de Carlos Casares e a súa obra.  

Instrucións: dobramos o folio pola metade e de novo pola metade. Repetimos a 

operación e desdobramos todo. Agora xa están marcadas as páxinas do libro. 

Volvemos a dobralo pola metade e cunhas tesoiras cortamos ata a marca da 

dobrez. Abrímolo e pegámolo en forma de T. Xa temos o noso minilibro! 

Tamén podedes ver o seguinte vídeo: https://youtu.be/_4pT_Z32GTA 
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4. Colorea os debuxos dalgunhas das profesións de Carlos Casares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Rodea os debuxos relacionados cos contos de Casares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                                                                                          

FOI XORNALISTA, PROFESOR, ESCRITOR E POLÍTICO  

ESCRIBIU LIBROS INFANTIS COMO A GALIÑA AZUL, AS 

LARANXAS MÁIS LARANXAS DE TÓDALAS LARANXAS, 

TORIBIO; LOLO ANDA EN BICICLETA E UN POLBO XIGANTE. 
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1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. As seguintes oracións están desordenadas. Serás quen de poñer cada 

palabra no seu sitio? Imos tentalo! 

 un Rin é e é can lobo Crispín un 

 

 gústanlle A bicicletas Lolo as 

 

 quere Manolito matar azul Listón á galiña 

 

 Seguridade o Adiantador Lineal Toribio inventa de 

 

 laranxas laranxas laranxas As máis é unha teatro de tódalas obra de 

 

 

2. Na seguinte actividade recibirás unha serie de pistas que terás que 

identificar cos personaxes máis famosos dos libros de Casares. 

 Esta nena, amiga de Toribio, leva o pelo azul.  ______________ 

 É un animal que fai “cocorocó”.  ______________ 

 Gústalle moito andar en bicicleta.  ______________ 

 É un fero animal que vive no bosque.  ______________ 

 Sempre leva un xersei a raias verdes e laranxas.  ______________ 

 É unha froita que ten moita vitamina C.  ______________ 

 É o principal inimigo de Toribio.  ______________ 

 Este can sabe sumar.  ______________ 

 Vive en Santander.  ______________ 

 

3. Completa o minilibro sobre a vida de Carlos Casares e a súa obra.  

Instrucións: dobramos o folio pola metade e de novo pola metade. Repetimos a 

operación e desdobramos todo. Agora xa están marcadas as páxinas do libro. 

Volvemos a dobralo pola metade e cunhas tesoiras cortamos ata a marca da 

dobrez. Abrímolo e pegámolo en forma de T. Xa temos o noso minilibro! 

Tamén podedes ver o seguinte vídeo: https://youtu.be/_4pT_Z32GTA 

 

https://youtu.be/_4pT_Z32GTA
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4. Imos facer un sudoku cos debuxos das portadas dos libros de Casares. 

   

 

5. Coloca as partes da galiña no lugar correspondente:  

Ás – pico ou peteiro – patas – plumas – crista  

 

6. A Galiña Azul puxo 27 ovos no mes de maio. Lorenzo, cando os foi recoller, 

rompeu 6. Cantos ovos quedaron? 

 

 

 

 

 

7. Onte Lolo recorreu en bicicleta 86 metros. Hoxe volveu montar e recorreu 

25 metros máis ca onte. Cantos metros percorreu Lolo hoxe?   
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3º E 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Busca na seguinte sopa de letras o nome de seis personaxes que podes 

atopar nos libros de Casares. 

 

LOLO 

GALIÑA AZUL 

MANOLITO LISTÓN 

TORIBIO 

SARA 

PROFESOR SMITH 

 

2. Completa os datos sobre Carlos Casares e resolve o encrucillado: 

Horizontais 

1. Cidade na que naceu. 

2. Etapa da vida que pasou en Xinzo. 

3. Nome do xornal escolar que 

escribiu noSeminario en Ourense. 

4. Nome da súa muller. 

5. Profesión que exerceu en Cangas. 

Verticais 

1. Obra coa que gañou o primeiro 

concurso da Asociación O Facho. 

2. Xénero literario de As laranxas… 

3. Medio audiovisual que impulsou. 

4. Neno ao que lle gusta montar en bici. 

5. Obra universal traducida. 
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3. Le o resumo de A Galiña Azul: 

 

Lorenzo ten unha galiña moi especial. É de cor azul con cinco plumas 

vermellas, pon ovos de cores e di cocorocó. 

Lorenzo está un pouco preocupado porque lle chegou un aviso de que tiña 

que entregar a galiña para que a vira o veterinario, pero o certo é que gracias 

ao porteiro do Concello enterouse de que era para matala. O alcalde, Manolito 

Listón, pensa que non se pode tolerar a existencia desta galiña. 

A sorte é que todo o pobo está do lado de Lorenzo e... decidiron pintar de azul 

todas as galiñas da vila! De momento Manolito Listón non pode facer nada! 

 

Agora indica se as seguintes oracións son verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 A galiña é de cor azul con catro plumas vermellas. 

 O dono da galiña chámase Lorenzo. 

 O porteiro do Concello avisou a Lorenzo. 

 Manolito Listón só quere que o veterinario examine a galiña. 

 A xente axudou a Lorenzo e conseguiron que non mataran á galiña.  

 

4. Pensa noutra solución para salvar á Galiña Azul e escribe un final distinto. 

 

5. Manolito Listón, o alcalde da vila, pídelle a Lorenzo que entregue a súa 

galiña. Escribe a carta que cres que recibiu Lorenzo.  

 

6. A Galiña Azul pon 7 ovos de cores á semana. Cantos ovos lle faltarán para 

chegar a tres ducias ao cabo do mes? (1 mes = 4 semanas) 

 

 

 

 

 

7. Cando a nai viu a Lolo andando en bicicleta polo muro, el xa levaba unha 

hora e media alí subido. Se eran as 18.15 h, a que hora subiu Lolo ao muro?  
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8. A galiña azul é a protagonista dunha das obras de Carlos Casares. Seguro 

que sabes moito sobre animais. Cubre unha ficha coas características das 

aves: 

A GALIÑA 

IMAXE (coloca as súas partes) CARACTERÍSTICAS DAS AVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Colorea as provincias de Galicia con catro cores distintas. Despois sitúa no 

mapa as distintas cidades e vilas nas que transcurriu a vida de Casares 

(Ourense – Xinzo de Limia – Santiago de Compostela – Viana do Bolo – 

Cangas – Vigo).  
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5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Escribe preguntas para as seguintes respostas: 

 _____________________________________________________________ 

En 1941. 

 _____________________________________________________________ 

A Galiña Azul. 

 _____________________________________________________________ 

Foi profesor, político e xornalista. 

 _____________________________________________________________ 

Xoguetes para un tempo prohibido. 

 _____________________________________________________________ 

No ano 2002. 

 

2. O seguinte texto está inzado de disparates, xa sexan ortográficos ou ben, 

datos erróneos na biografía de Carlos Casares. Terás que abrir ben os 

ollos, a ver cantos es quen de atopar. Ánimo! 

 

Carlos Casares Mouriño naceu en Francia pero pasou os primeiros anos da súa 

infancia en Xinzo da Limia. Aos once anos ingresa no Seminario Conciliar, onde 

descovre o mundo da literatura e comeza a escribir en chinés.  

No 1961 ingresa na Universidade de Santiago de Compostela e entra en contacto 

con diferentes grupos caracterizados polas súas inquedanzas culturais e políticas. 

Casares publica os seus primeiros traballos literarios: Vento Fritido (1967), A 

Vaquiña azul (1968)...  

No 1971 coñece á que será a súa muller; a sueca Shakira Berg. Nesta época 

céntrase na cultura, entrando a formar parte da Real Academia Galega no 1977. 

A presenza de Carlos Casares no parlamento galego tivo un papel importante na 

defensa da agricultura galega. Tamén foi un dos impulsores da creación da TVG e 

da RG, alá polo 1984.  

Ademais de A vaquiña azul, a obra infantil de Casares inclúe títulos como a serie 

Tourón, As laranxas máis laranxas de tódalas peras, O can Rin e o porco Crispín ou 

Lolo anda en avioneta. 
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3. Aquí tes parte do resumo dalgúns dos contos infantís de Carlos Casares. 

Propoñémosche que te convertas en escritor ou escritora e que continúes 

coa historia do xeito que máis che guste 

AS LARANXAS MÁIS LARANXAS DE TÓDALAS LARANXAS 

Nunha horta dunha casa había un limoeiro con cinco fermosas laranxas. Ao 

dono estoupoulle unha nos fouciños. Acoden os veciños e no medio dun 

enorme barullo, unha galiña pon o ovo máis grande do mundo e pide que llo 

batan con coidado. Un dos veciños propón abrir o ovo dun tiro pero entón... 

A GALIÑA AZUL 

Manolito Listón quere matar á galiña azul porque di, que unha galiña que fai 

“cocorocó” no canto de “cacaracá” e ten cinco plumas vermellas no ala dereita, 

non é unha galiña como debe ser, mais de súpeto... 

 TORIBIO REVOLUCIONA O TRÁFICO 

Toribio, inventor do Adiantador Lineal de Seguridade, decide ir cos seus pais a 

visitar a Casa das Ciencias da Coruña. Montan todos no coche e cando 

arrancan... 

LOLO ANDA EN BICICLETA 

A Lolo encántanlle as bicicletas e quere converterse en campión no manexo 

destes vehículos, porén, aos seus pais non lles parece moi boa idea e un día 

que o rapaz estaba aburrido na casa, ocorréuselle unha idea... 

O CAN RIN E O LOBO CRISPÍN 

O can Rin é un animal diferente. É quen de contar historias coma ninguén, fala 

en latín e toca o clarinete, pero o máis incríbel que conseguiu facer este can 

foi... 

 

 

4. No quinto cartel aparecen uns cadros de vilas e ciudades galegas onde 

viviu Casares. Saberías dicir cales son? A que provincias pertencen? 

Sitúas nun mapa. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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5. Agora convertémonos en detectives para pescudar se as seguintes 

oracións sobre Casares e a súa obra son verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 Casares foi cura durante algúns anos. 

 Lolo anda en bicicleta trata dun neno ao que lle gusta inventar enxeños. 

 Casares traballou coa Editorial Galaxia. 

 Casares está relacionado coa creación da televisión e a radio galega. 

 A Galiña Azul é unha obra de teatro do absurdo. 

 

6. Xogo: Ruta cara Casares. 

Reglas de xogo:  

Para poder iniciar o xogo é necesario formar entre dous e catro equipos. No 

taboleiro atoparedes a figura de Carlos Casares, sendo cada unha das súas 

extremidades o camiño a recorrer polos diferentes equipos ata chegar ao centro: 

FIN DA RUTA.  

Cada casiña ten unha cor, a cal está asociada a dous ou tres murais onde 

poderedes atopar as respostas. 

Cada equipo comezará na casiña de SAÍDA dunha das extremidades do corpo 

de Casares. Moverán a súa ficha á primeira casiña e un xogador doutro equipo 

formulará unha pregunta da cor da casiña. Se acertan pasarán á seguinte casiña 

e tocaralle a outro equipo. No caso de non acertar, na seguinte rolda deberán 

volver responder unha pregunta da mesma cor. Non se avanzará de casiña ata 

responder correctamente. 

Cando algún equipo chegue ao centro: FIN DA RUTA, para proclamarse 

gañador, deberá responder correctamente a tódalas preguntas dunha tarxeta. 

As respostas están no revés da tarxeta. 

 

Murais nos que atoparedes as respostas: 

Hai catro cores diferentes de casiñas. Cada unha delas representa varios murais: 

Azul: murais 1 e 2.    Lila: murais 3 e 4. 

Amarelo: murais 5, 6 e 7.   Verde: murais 8, 9 e 10. 

Ademais, ao final de cada pregunta aparece entre paréntese o número do mural 

en concreto no que está a resposta. 
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 Con  que obra gañou o premio convocado pola 

Asociación o Facho? (2) 

 Con que editorial traballaba? (4) 

 En que ano se publicou As laranxas máis laranxas 

de tódalas laranxas? (7) 

 En que xornais escribiu artigos? (10) 

 Coa obra A galiña Azul. 

 Coa Editorial Galaxia. 

 No ano 1973. 

 En La Región e La Voz de Galicia. 

 En que cidade galega fixo os seus estudos 

universitarios? (2) 

 Por que foi expulsado do colexio de Viana do 

Bolo? (3)  

 Que medios audiovisuais impulsou? (5) 

 Como se chama o inimigo de Toribio? (8) 

 En Santiago de Compostela. 

 Porque é acusado de comunista e separatista. 

  Promoveu a creación da Televisión Galega e da 

Radio Galega. 

 O profesor Smith. 

 Que lingua empregaba na universidade? (2) 

 Por que non lle renovaron o contrato en Bilbao? (3) 

 De que foi presidente ao rematar a súa lexislatura 

no Parlamento? (5) 

 Deixaban a Lolo andar en bicicleta? (9) 

 O galego. 

 Por participar en conflictos políticos. 

 Do Consello da Cultura Galega. 

 Non. 

 En que ano naceu? (1) 

 Que relación tiña Carlos con Galaxia? (4) 

 Onde ocorre a obra de teatro As laranxas máis 

laranxas de tódalas laranxas? (7) 

 Nomea algún personaxe dos seus ensaios (10) 

 No ano 1941. 

 Traballaba con esta editorial. 

 Nunha casiña con horta. 

 Vicente Risco, Curros Enríquez ou Ramón Piñeiro. 

 Que estudou na universidade? (2) 

 Onde marchou traballar cando o expulsaron de 

Viana do Bolo? (3) 

 Onde vive agora Ana? (6) 

 Quen axuda a Toribio nas súas aventuras? (8) 

 Filosofía e Letras. 

 A Bilbao. 

 En Santander. 

 A súa amiga Sara. 

 Cales son os dous apelidos de Carlos? (1) 

 Como se chamaba a muller de Carlos Casares? 

(3) 

 Quen é Manolito Listón? (6) 

 Di dous títulos da colección de Toribio. (8) 

 Casares Mouriño. 

 Kristina Berg. 

 Manolito Listón é o alcalde da vila e quere matar á 

galiña azul. 

 Este é Toribio, Toribio contra o Profesor Smith, 

Toribio ten una idea,  Toribio é contador de contos e 

Toribio revoluciona o tráfico. 

 Que é El Averno? (1) 

 Como se chamaba o colexio no que traballou en 

Viana do Bolo? (3) 

 En que ano pasou a formar parte da Real 

Academia Galega? (5) 

 En que ano morreu? (10) 

 El Averno é un xornal escolar que Carlos Casares 

publicaba na etapa do Seminario en Ourense. 

 Colexio Libre de Viana do Bolo. 

 No ano 1977. 

 No ano 2002. 
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 Cal é o ano de publicación de Vento Ferido? (2) 

 En que ano recibiu o Premio da Crítica Española? 

(4) 

 Quen é a destinataria da carta do libro A galiña 

azul? (6) 

 Que desexaba Lolo? (9) 

 1967. 

 No ano 1976. 

 Ana. 

 Lolo desexaba ser un campión no manexo da 

bicicleta. 

 Como se chamaba o grupo político co que 

colaborou na universidade? (2) 

 Onde se coñeceron Carlos e Kristina Berg? (3) 

 Que conta nos distintos capítulos do libro A galiña 

azul? (6) 

 Cantos libros forman a colección de Toribio? (8) 

 Asociación de Estudiantes Democráticos. 

 Nunha das viaxes en tren de Bilbao a Galicia. 

 As novas da vila. 

 Cinco libros. 

 Onde naceu? (1) 

 Como se chamaba o instituto no que traballou en 

Cangas? (4) 

 A que xenero literario pertencen As laranxas máis 

laranxas de tódalas laranxas? (7) 

 Que podes dicir da narrativa de Casares? (10) 

 Naceu en Ourense. 

 Instituto de Bacharelato de Cangas. 

 É unha obra de teatro. 

 Casares enriqueceu a narrativa galega coas súas 

obras e nelas buscou a sinxeleza. 

 Onde estudou en Ourense? (1) 

 Que premio recibiu no ano 1976? (4) 

 Que di a galiña azul e como son os ovos que pon? 

(6) 

 Que aprendeu a manexar Lolo? (9) 

 Estudou no Seminario Conciliar de Ourense. 

 O Premio da Crítica Española. 

 Di: “cocorocó” e pon ovos de cores. 

 A bicicleta. 

 Como se chamaba o xornal que publicou na etapa 

do Seminario? (1) 

 En que vila traballou coma profesor de instituto? 

(4) 

 De que xeito está escrito o libro A galiña azul? (6) 

 Que obras universais traduciu ao galego? (10) 

 El Averno. 

 En Cangas. 

 Como unha carta. 

 O Principiño ou O Vello e o Mar de Hemingway. 

 Onde pasou a súa nenez? (1) 

 Con que obra gañou o Premio da Crítica Española 

en 1976? (4) 

 Que lei axudou a redactar? (5) 

 Onde aprendeu Lolo a andar en bicicleta? (9) 

 En Xinzo de Limia. 

 Xoguetes para un tempo prohibido. 

 A Lei de Normalización Lingüística. 

 Lolo aprendeu a andar en biclcleta ás agachadas 

no garaxe e no muro da casa. 

 Que obra se publicou en 1967? (2) 

 En quen se centraba a actividade cultural de 

Carlos Casares na etapa de Cangas? (4) 

 Que tipo de teatro é As laranxas máis laranxas de 

tódalas laranxas? (7) 

 Cantos anos ten Toribio? (8) 

 Vento Ferido. 

 En Ramón Piñeiro. 

 Teatro do absurdo. 

 Oito anos. 
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PARA TODOS OS CURSOS 

1.    Búsqueda do tesouro. 

Este xogo está pensado para participar todo o centro. A nosa proposta é que se 

fagan grupos mixtos de alumnos de infantil e primeiro cos maiores do colexio. 

O obxectivo do xogo é atopar as pezas do crebacabezas seguindo as pistas e unha 

vez teñan todas, que o completen. Debemos fotocopiar as pistas e mételas dentro 

dun sobre nos lugares do colexio indicados. Estes lugares están explicados con 

pareados e deberán adiviñalos. A primeira pista deberá darse nun sobre pechado 

ben na aula onde comecemos o xogo ou ben no patio.  

Se o colexio ten moito alumnado é mellor que fagan varios equipos fotocopiando as 

diferentes pistas en diferentes cores. 

1. Se a primeira pista queres atopar 

onde fas a matricula deberás mirar. 

2. Se che gusta estar en forma e 

correr neste lugar deberás ver. 

3. Tambores, flautas e pitos 

hai neste lugar, pero nunca gritos. 

4. Oh no! Yes, yes 

Nesta aula estudio… 

5. Se queres chegar a santo 

mira nesta aula mentras tanto. 

6. As mans debes lavar. 

despois de ir a este lugar. 

7. Chea de libros estou 

Comenta o que máis che gustou. 

8. Para ser un xenio da web, 

nesta aula atende ben. 

9. A última pista está no voso lugar preferido, 

no que xogas cos teus amigos. 

 

2. Marcapáxinas 
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MATERIAL ANEXO 

Taboleiro para o xogo Ruta cara Casares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crebacabezas para a búsqueda do tesouro 
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SOLUCIÓNS EDUCACIÓN INFANTIL 

Actividade 1. Cartel 1 e 3: o polbo; cartel 6: Lolo en bicicleta, O can Rin e as 

laranxas; cartel 7: Toribio e a galiña azul; cartel 8: As laranxas; cartel 9: O can Rin e 

o lobo Crispín. 

Actividade 4. colorear o libro e o xornal. 

Actividade 5. colorear o polbo, a galiña, a laranxa e o libro de Toribio. 

SOLUCIÓNS 1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Actividade 1. Rin é un can e Crispín é un lobo. A Lolo gústanlle as bicicletas. 

Manolito Listón quere matar á galiña azul. Toribio inventa o Adiantador de 

Seguridade Lineal. As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas é unha obra de teatro. 

Actividade 2. Sara; galiña; Lolo; lobo; Toribio; laranxa; profesor Smith; Rin; Ana 

Actividade 3. Ourense; Santiago; casou; Rin; bicicleta; azu; vermellas; cores. 

Actividade 4. 

 

Actividade 5. 

Actividade 6.  27 – 6 = 21 ovos quedaron 

Actividade 7. 86 + 25 = 111 m. recorreu hoxe. 

 

SOLUCIÓNS 3º E 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Actividade 1. 

 

Actividade 2. Horizontais: 1. Ourense 2. 

Nenez 3. El Averno 4. Kristina Berg 5. 

Profesor. Verticais: 1. A Galiña Azul 2. 

Teatro 3. Televisión 4. Lolo 5. O 

Principiño. 

 

Actividade 3. F – V – V – F – V.  

Actividade 6. 7x4=28 ovos puxo; 12x3=36 ovos son tres ducias; 36-28=8 ovos faltan. 
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Actividade 7. Ás 16.45 horas 

Actividade 8.       Actividade 9. 

 CARACTERÍSTICAS 

Son ovíparas; teñen 

peteiro; desprázanse 

coas ás ou as patas; 

respiran por pulmóns; 

teñen o corpo cuberto 

de plumas. 

 

 

SOLUCIÓNS 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Actividade 1. En que ano naceu Carlos Casares? Con que obra gañou o premio 

convocado pola Asociación o Facho? Que profesións desempeñou Casares? Con 

que obra gañou o Premio da editorial Galaxia? En que ano morreu? 

Actividade 2. Carlos Casares Mouriño naceu en Ourense pero pasou os primeiros 

anos da súa infancia en Xinzo da Limia. Aos once anos ingresa no Seminario 

Conciliar, onde descobre o mundo da literatura e comeza a escribir en galego.  

No 1961 ingresa na Universidade de Santiago de Compostela e entra en contacto 

con diferentes grupos caracterizados polas súas inquedanzas culturais e políticas. 

Casares publica os seus primeiros traballos literarios: Vento Ferido (1967) , A Galiña 

azul (1968)... 

No 1971 coñece á que será a súa muller; a sueca Kristina Berg. Nesta época 

céntrase na cultura, entrando a formar parte da Real Academia Galega no 1977. 

 A presenza de Carlos Casares no parlamento galego tivo un papel importante na 

defensa da cultura galega. Tamén foi un dos impulsores da creación da TVG e da 

RG, alá polo 1984.  

Ademais de A Galiña azul, a obra infantil de Casares inclúe títulos como a serie 

Tourón, , As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas, O can Rin e o lobo Crispín 

ou Lolo anda en bicicleta.  

Actividade 4. A Coruña (Santiago de Compostela e a facultade de Filosofía), 

Ourense (Xinzo de Limia e Ourense) e Pontevedra (Nigrán). 

Actividade 5. F – F – V – V – V.  
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