
A vaca titiriteira

«Churrusqueiro» quere dicir «bonito,
agraciado».

¿Macho ou femia?

2.1. Describe ti, segundo o que liches,
como era o pucho.

2.2. Neste capítulo noméase unha
das catro estacións do ano: A primave-
ra. «Xa chegara a primavera e o campo
estaba cuberto de flores, de margari-
das, de toxos que abrollaban a súa flor
pequeniña».

Exactamente. Na primavera florecen as
árbores. Conta aquí por qué che gusta
esta estación:

1. Poñamos a proba a nosa 2. A nosa imaxinación funciona
memoria

1.1. O protagonista desta historia
é un pucho churusqueiro.

1.3. Primeiro chamouse Serafín, ¿e despois?

1.2. ¿Que erro se deu en canto ó
seu sexo?



3. Para investigar hai que,
    preguntar, deducir e consultar

3.1. Casilda era unha dona duns co-
renta e cinco anos.

¿Quen era Casilda? ...................................
Pregunta a idade das persoas que viven
na túa casa.

¿Cantos anos teriades entre todos?

¿Cantos os homes?

¿Cantos as mulleres?

¿Quen é o máis vello?

¿Quen é o máis novo?

Copia o nome dos alimentos que lle
gustaban.

3.3. ¿Cales son as túas comidas pre-
feridas?

3.5. Antes de marchar despediuse
dos parentes, das amigas, das veciñas.

Ó dicir «parentes», ¿a quen se estaba
referindo?

¿Cantos anos che gustaría ter? ¿Por
que? ................................................................

3.2. ¿Casilda estaba gordecha porque
comía moito. 

 

3.4. Palmira decidira cambiar de
vida. ¿Por que pensas ti que o faría?



3.6. Esta historia fala dun parente seu.
¿Quen era?

3.7. Agora escribe o nome de 6 paren-
tes teus dicindo que parentesco teñen
contigo.

4. ¡Viva o tempo de ler!

4.1. Chegaron as vacacións de verán
e decides facer cos teus pais unha
viaxe (porque son as vacacións máis
longas).

¿Onde che gustaría ir? e ¿que cousas
levarías?

4.2. Enumera os elementos que for-
maban a equipaxe da vaca ó saír de
viaxe.

4.3. Non se semellan ás cousas que
levarías ti. Razoa por qué.

4.4. Palmira di: «iVou polo mundo
arriba!»

Escribe o significado que ten esta ex-
presión.

4.5. Escribe outras semellantes que
conteñan tamén a palabra «mundo».



5. Traballemos coa linguaxe
de xeito divertido

5.1. 0 contrario de «guapo» é «feo»,
de «baixo» é «alto».

Busca contrarios de:

ledicia ...........................................................

puntiagudo ...................................................

loiro ................................................................

5.2. As feiras son lugares públicos
onde se reúnen as xentes para vender,
mercar ou intercambiar produtos.

Seguro que fuches a algunha aínda que
non fose á de Soutelo. Descríbea.

5.3. 0 rabo de Palmira causaba curio-
sidade. ¿Que pensas ti que lle podería
pasar?

No parque

1.1. "¡Á tómbola de Tadeo vinde to-
dos xogar. Na tómbola de Tadeo tocan
premios arreo!»

Esta era a maneira de atraer a atención
da xente que pasaba polo lugar.

Agora ti convérteste en tendeiro. Ven-
des carautas para disfrazármonos no
Entroido.

¿ Que dirías pola megafonía para teres
unha boa venda?

          

1. Palmira observaba



2.  Para termos información
    necesitamos medios
    de comunicación

2.1. A campaíña do carrusel facía: ti-
lín tilán, tilín tilán.

A sirena: liiiiiuuuu.

Enumera cinco obxectos diferentes que
emitan sons:

2.2. Un reporteiro é un xornalista. É
un informador que se dedica a recoller
e publicar noticias.

Ti só, recorta unha noticia que che pa-
reza interesante nun xornal de hoxe e
copia o seu titular aquí.

2.4. Agora xa sabes o que é un repor-
teiro. Hai outras palabras que rematan
en -eiro coma reposteiro, camareiro,
canteiro.

Sigue ti:

2.3. En equipo, elaborade unha serie
de preguntas (mínimo sete) para facer-
lle unha entrevista á vaca.



3. A coquetería e o humor
    de Palmira non se opoñen.
    Van parellos

3.1. Hai un momento no que Palmira
di:

«i Oh! Desculpen o peiteado. Estou me-
llor con carreiro ó lado», onde demos-
tra que é unha vaca coqueta.

Pero tamén é unha vaca educada. Bus-
ca ti a frase dela que indica esta cua-
lidade. 

3.3. ¿Por que pediría «Café puro, pois
o leite bótollo eu»?

Destaca algúns detalles simpáticos que
aparezan neste capítulo.

4. Manifestamos ideas coa
    expresión escrita

3.2. Entras nunha cafetería e te ato-
pas cun animal pedindo unha consu-
mición.

¿Que pensarías?

4.1. Copia aquí o diálogo de xordos
dos pallasos do circo:

3.4. ¿Por que pediría «Café puro, pois
o leite bótollo eu»?



4.2. O teu compañeiro/a e mais ti po-
dédelo pasar moi ben inventando este
tipo de diálogos. Intentádeo aquí:

4.3. ¿Por que decidira Palmira ser TI-
TIRITEIRA?

4.4. O capítulo 2 remata así: «A vaca
Palmira ¡que alto soñaba!» Isto non
quere dicir que soñaba en voz alta. Des-
pois de leres con atención os parágra-
fos anteriores, explica aquí o verdadei-
ro significado da expresión.

Novas da bisbarra

1. A publicidade mal empregada
  é perigosa

1.1. Na revista «NOVAS DA BIS-
BARRA» publicouse unha reportaxe
sobre Palmira «A vaca artista». Deulle
tanta publicidade que onde a vaca che-
garon diferentes medios de comuni-
cación.

Busca no dicionario o significado de
«reportaxe» e cópiao aquí.

1.2. Nomea os medios de comunica-
ción que se citan neste capítulo e pon
algún máis que ti saibas:



Publicidade é o mesmo que propagan-
da. Utilízase para dar a coñecer algo e,
cando se trata de obxectos ou produtos
que están á venda, para persuadir á 
xente de que os merque.

Seguro que coñeces ducias de anun-
cios moi fermosos e atraentes. Recor-
da dous:

 

1.3. Por mor da publicidade fíxose
famosa Palmira.     

1.5. Moitas veces a publicidade lé-
vanos a mercar e consumir cousas 
que non necesitamos, cousas innece-
sarias. É a publicidade negativa.
Recorda anuncios deste tipo.

1.6. En ocasións a publicidade arras-
tra a realiza cousas boas. É a publici-

                                                                           dade positiva. Coma estes anuncios:
 

                                                                 1.4. Fai un anuncio 
que vendas xiz de co                                              que vendas xiz de 

1.4. Fai un anuncio en viñetas no que vendas xiz de cores.

n 

ve ...

...................................................

.....................................................

.......................................................



2. ¡Bótame unha man!

2.1. Eu, Concha BLANCO, quero
anunciar o meu libro «A vaca titiriteira».
Non me sae nada a xeito. Axúdame ti.

2.2. ¿Sería a publicidade deste libro
un anuncio positivo? ¿Que opinas?

2.3. Escribe os nomes dos xornais e
revistas que coñezas.

3. A importancia da escola

3.1. A vaca decidiu ir á escola, ¿por
que?

3.2. ¿Como te sentes ti no teu co-
lexio?



¿Pero está vostede tola?, foi a pregun-
ta que lle formulou a perruqueira. ¿Por
que cres que lle falaría así?

3.3. A Palmira gustáballe a poesía. Co-
pia os versos que ela creou.

      

4.2. Máis tarde, a tendeira que vendía
mallas díxolle: «Vostede, ¿está de

chanza?» ¿Que lle quixo dicir con iso?

      

3.4. Estou certa de que estás de acor-
do co que di neles. Aínda así gustaría-
me que razoases cada verso.

                                                                             

4.3. Unha costureira con moita maña
quere dicir:

                                          

4. Cambio de imaxe

4.1. De cando en vez todos sentimos
a necesidade de cambiar: de peiteado,
de modelo, de actividade e ata de cam-
biar de sitio. Tamén lle pasaba a Palmi-
ra o mesmo. Por iso foi á perruquería
para que lle puxesen no pelo uns rizos
e unhas mechas.

4.4. 0 contrario de estricar é encoller, .

o de pechar é abrir. Busca ti os contra-
rios de:

durmir: .....................  doado: ..............

quente: ....................  pronto: .............

noite: ........................ branco: .............



5. Cando a vaca vai de acampada

5.1. A ocorrencia de ir de acampada
foi moi interesante. Aínda que non te-
ñas as comodidades que hai na túa
casa, o contacto coa natureza é unha vi-
vencia sublime.

Debuxa unha tenda de acampada con
todo o que maxines que poida haber ó
seu arredor.

Debuxa un edificio da cidade co que
poida haber á súa volta.

Comenta a conclusión que quitaches
despois de comparar os dous debuxos.

5.2. ¿Con quen che gustaría ir de
acampada? ¿A onde irías? ¿Que le-
varías?

Un novo deporte

1. Olimpíadas en acción

1.1. Este capítulo vai preferentemen-
te de deportes. O exercicio físico é moi
importante para a saúde. Palmira tamén
practica un: a pesca. «Palmira sabía que
este deporte é cómodo e tranquilo.»

¿Que significan as palabras subliñadas?

1.2. Di o nome de dous deportes que
non che parezan nin cómodos nin tran-
quilos.



1.3. Cita por orde de preferencia os
teus deportes favoritos. 2. Sorría, por favor,

1.4. Estáseme ocorrendo que sería
moi interesante e divertido a celebra-
ción dunha olimpíada na que só partici-
pasen animais.

Axúdame a organizar unha, colocando
cada un destes animais nun deporte:

mono: salto con pértega.

2.1. "Tirouse á auga de contado, na-
dando ata o outro lado, e cardo saíu, ¡ai
o rabo, se virades o que tiña! Pois... que
estaba todo mollado.»

Este parágrafo é humorístico, porque
resulta gracioso.

Podiamos cambiar a última frase. Así:

can: ...............................................................

vaca: ..............................................................

galo: ..............................................................

pomba: .........................................................

gato: ..............................................................

cabalo: ..........................................................

coello: ............................................................

troita: .............................................................

bolboreta: ................................................... 

Pois... que traía un caranguexo pen-
durado.

Faino ti agora de distintas maneiras sen
que o que diga deixe de ser simpático.

Pois ................................................................

Pois ................................................................



3. Algunhas cuestións máis

3.1. Aínda non se sabe que ten a vaca
de especial no rabo.

«É un segredo e por tanto algo moi
serio.»

¿Que quere dicir isto?

4. Palmira poeta

4.1. Unha vez máis, Palmira, amosa a
súa sensibilidade ó escribir poesía.

Copia este poema.

3.2. Cambia a palabra «serio» por ou-
tra que non faga alterar o significado.

5. As persoas e as cousas non se
valoran pola súa medida

5.1. Seguro que te sorprendeu que
unha vaca, que aparenta un ser grotes-
co, sexa quen de percibir a beleza dun
río ata facela soñar.

Para que vexas que «as aparencias
enganan».

Copia:

«As persoas e as cousas non se valo-
ran polas súas medidas».

3.3. Tampouco a min, como narrado-
ra, me interesa descubrir o segredo,
polo de agora.
¿Adiviñas por que?



5.2. Razoa o que acabas de copiar.

6. Alimentación variada

5.3. Fai un debuxo sobre o poema.
6.1. 0 peixe preferido de Palmira é a
troita.

¿Cal che gusta a ti?

6.2. Debemos facer comidas variadas
para estarmos ben alimentados.

Fai un menú para un día:

Almorzo: .....................................................

Xantar: .........................................................

Merenda: .....................................................

Cea: ..............................................................



Inesperada visita 1.4. A vaca non "prendía o sono". 
Isto quere dicir...

.
.............................................................

2. A liberdade e a experiencia
1.1. Estaba Palmira descansando den- non se poden mercar
tro da súa tenda cando recibe unha
inesperada visita.

¿Quen era?

1.2. Describe a chegada.

2.1. A lebre fuxiu por aburrimento. O
mesmo lle pasara a Palmira. Como ves,
a liberdade é moi importante. Ata para
os animais.

¿Por que pensas que foi pedir consello
á vaca e non a outra lebre, por exem-
plo?      

1.3. Escribe o significado de «ines-
perada».

1. Cando Palmira ten compañía



2.2. Ti tamén pedirás consellos algu-
nha vez, ¿a quen acodes?, ¿por que?

2.3. «Experiencia» é o coñecemento
que se ten a base de práctica.

Escribe palabras que rematen en -ien-
cia ou -encia.

3. A voltas coas palabras

3.1. «Andan dous cazadores a dar co-
migo.»

Explica o significado desta frase.

3.2. A caza é un deporte que está dan-
do moito que falar.

Infórmate antes e logo cóntame todo o
que saibas sobre el (non te esquezas
de dicir qué se caza, ónde se caza, para
qué se caza, con qué se caza... ¡ah!, e
qué animais poden acompañar ó home
neste deporte).

3.3. Busca palabras que substitúan a
estas que aparecen no texto:

sonoro: ......................................

escaravellar: .......................

manseliña: ...............................

sobresalto: .............................

lene: .........................................

amañar: ....................................



4. Todos necesitamos axuda

4.1. Palmira volve dar mostras da súa
bondade.

¿En que momentos?

4.2. Se no sitio de Palmira estiveses
ti, ¿como te portarías coa lebre?

4.3. Lémbrate da última vez que al-
guén che pediu algo. ¿Quen foi? ¿Que
che pediu? ¿Como respondiches?

4.4. «Fixéronse tan amigas, tan ami -

gas se fixeron, que aínda sendo tan dis-
tintas, se entenderon.»

A amizade é unha relación de afecto.
Pode existir en persoas de distinto
sexo, idade, status, país...

Pensa por un momento que non tive-
ses ningún amigo/a, ¿como te sen-
tirías? 

4.5. Di o nome de seis amigos e ami-
gas da túa idade aproximadamente

4.6. Agora o de catro que sexan rnáis
novos ca ti.



4.7. Non te esquezas de nomear os
que sexan amigos teus de moita máis
idade.

5.2. ¿Gústache a idea? ¿Por que?

4.8. ¿Gustaríache ter amigos doutros
países, que falasen outras linguas ou
que tivesen outra cor de pel? ¿Por que?

5.3. De non ser Serafín, ¿que nome
che gustaría para a lebre?

5.4. ¿Como celebraron o bautizo?
...........................................................
........................................................... 

5.1. Por fin decidiron un nome para a
lebre.

¿De que xeito te divirtes ti?

¿Por que pensas que Palmira elixiu o de
Serafín?

5. Divirtámonos con máis
actividades  5.5. "Con Serafín, a vida de Palmira,

resultaba máis fermosa e divertida."



7.2. ¿En cales non fuches aínda?
6. Os libros son amigos

6.1. Hoxe é domingo. Chove. Non po-
des reunirte con ninguén. ¿Que decides
facer?

  

6.2. A min pasoume o mesmo. ¿Que
decidín? Ler un libro, porque os libros
son amigos.

En equipo facede unha colaxe sobre a
importancia dos libros e da lectura.

7. Imos viaxar

7.4. «Xa está —argallou Palmira.
Mercaremos unha moto. Unha moto
con sidecar.» ¿Que che pareceu a idea?
¿Por que?

7.1. Viaxar é cultura. Iso quere dicir
que se aprenden moitas cousas viaxan-
do. Para desprazármonos hai moitos
medios de comunicación. 7.6. A xente, ó velas pasar, dicía:

Cita os que coñezas. —i0h! iQue chulada! iQue chulada!

¿Que lles dirías ti? ...................................

7.5 Hoxe ¿Terías ti pensado algo mellor?

7.3. ¿Tes medo de ir nalgún?



1. ¡A falar toca!

2.2. Ó chegar onde estaba a vaca
díxolle bagoxando:

«Palmira, miña vaquiña.»

«Bagoxar» quere dicir «chorar». Chora-
mos cando estamos tristes, pero esa
non era a realidade. ¿Por que choraba
Casilda?

1.1. «A lebre e a vaca eran coñecidas
xa en toda a redonda.»

Os turistas achegábanse ós animais.
¿Que terían de interese?

2. Casilda visita a Palmira

2.1. Un día chegou unha turista espe-
cial. Casilda. 2.3. Copia algunha frase que demos-

tre que sentían ledicia por se veren:
¿Lembras quen era?

A excursión



3. Lembranzas

3.1. Palmira preguntou polas súas
compañeiras e por Dinís.

¿Recordas quen era?

¿Que quixo dicir con isto?

4.2. ¿Que trato decidiron os gober-
nantes na xuntanza que tiveron?

3.2. 0 que se promete debe cumprir-
se. ¿Que lle prometeu Casilda a Pal-
mira? 4.3. En Cacharela, Palmira e Serafín

sempre foron respectadas. «Respecta-
das» Bonita palabra. Copia:

«Has de respectar para que te respecten.»

4. O Concello intervén

4.4. Completa:
 
O meu Concello chámase........Ten
 
.................habitantes. O Sr. Alcalde
 
ou Alcaldesa chámase...................
 
................................................... 

4.1. Cacharela era o nome da vila
na que vivían os dous animais: "O 
Sr. Alcade explicou que o nivel de 
vida daquel pobo subira. Había máis
movemento nas tendas, no merca-
do,... chegara o turismo". 
 



5. Descóbrese o segredo

Copia todo o que ela di.

5.4. «Son Palmira, unha vaca feliz e
falangueira»
Substitúe as dúas palabras subliñadas
por outras que teñan igual significado.

5.5. ¿Gustouche a súa forma de falar?

5.6. ¿Que foi o máis bonito que dixo?

5.7. En realidade, ¿que tiña o rabo?

5.3. Xa ves que comezou dicindo:
AMIGUIÑOS.

¿A quen se estaba referindo?

5.8. Debuxa un lazo para pór Palmira
na trenza.

5.9. Escríbelle unha carta á vaca. Dille
quén es, cóntalle cousas e coméntalle
o que che pareceu a súa historia. Non
te esquezas de despedirte nin de asi-
nala.

5.2. ¿Como quedaches? ¿Por que?

5.1. ¡POR FIN! Palmira cóntanos o se-
gredo do seu rabo. Faino ela mesma,
tal e como anunciara.
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