



- Localiza os topónimos  existentes nos seguintes fragmentos de relatos da obra 

“Non te amola!” de Xela Arias, na plataforma GALICIA NOMEADA [podes acceder 

a ela por medio do código QR ou por medio de google]


- Ubica no mapa de Galicia os concellos/parroquias de cada 
pregunta.


“O avó Manuel pelexou cos lobos” 
... O avó Manuel pelexou cos lobos moitas veces, coñece be as montañas dos 
arredores da súa casa, sabe os atallos todos e sucedéronlle moitísimas historias 
simpáticas. Case todas por causa dalgnha feira... 

>> Escribe 3 topónimos que deriven do termo: LOBO.  AS LOBEIRAS, POUTA DO LOBO, 
A PENA DO LOBO, LOBOSO, LOBIOS, MATALOBOS, LOBOGODOS, A CRUZ DO LOBO, 
RABO DE LOBO. 


“Andei investigando que facer” 
... Organizou unha excursón para nenos e fomos con el no autobús. Vimos ruínas de 

Caaveiro. Saltamos o río e na corte o cabalos dos homes mdievais apareceron unha 

chea de morcegos, berrando todos nerviosos... 

>> En que concello se atopa o Mosteiro que leva o nome do topónimo incluido no 

fragmento deste relato: MOSTEIRO DE CAAVEIRO —-> NA CAPELA (A CORUÑA)


“Meu avó Pedro baixaba na bicileta” 
... O avó baixaba na bicicleta pola costa da estrada que atravesa a parroquia de 

Ortoá, e víñame ver. É exportador de xamóns. Non seique quere dicir, nin nunca vin 

como é que se fai iso de exportar... 

>> A que concello pertence a parrquia do topónimo que aparece no relato? SARRIA
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“A neve é friísima” 
...Non ten ninguén aquí. O home dela era riquísimo. Moitas terras de Mouzós eran 

súas. Pero foise hai moito, pouco despois de lles acer o filliño. E o fillo, cando foi 

mozo, quixo coñecer mundo e embarcou, Sabes cando trae esas carta que eu le leo? 

Pois son dese fllo, que están o Brasil, e ten unha fábrica na selva... 

>> En que parroquia do concello de Sarria se atopa o topónimo desta frase: SAN 
XULIÁN DE MEIXENTE 



... A herba luísa serve para acalmar a dor de estómago, pero tomada en tres grolos ao 

amencer, e aínda despois coa cabeza cuberta ata a Fonte Fría, mirando sempre para o 

chan e sen saudar a ninguén que pase preto dun, entón a herba luísa serve para tirar 

o mal de ollo... 

>> En que parroquia do concello de Sarria podes beber desa fonte? SANTIAGO DE 
BARBADELO


“Os meus pais cumpriron a súa palabra” 
... Aquí hai bastantes rapaces da nosa idade. Van en dúas bandas, a do noso barrio e 

os de Riobó. Entón, de canndo en vez, organízase unha liorta tremenda.  

TRátanse no teraplén: os do meu barrio estamos arriba e con pdras e terróns 

impedimos que osde Riobó suban ata nós. Eles teñen todos tiracoios e lanzan as 

pedras a moita disitancia. 

>> a que concello pertencerá o topónimo que se atopa neste relato: VIGO


PISTA: ten en conta que o topónimo “A Fornaca das Bogas” é exclusivo deste concello.  
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1
3 topónimos que deriven do termo LOBO:


 ____________________________, ____________________________, 


____________________________

- Ubica no mapa de Galicia os concellos/parroquias de cada pregunta.
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