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Ourense ten un tesouro
Búscao con Mila e Iago!

Unha actividade para toda a familia



Avoa! De verdade hai
un tesouro no río Miño?

Si! E neste paseo imos
atopalo. Mira, aquí estamos xunto á 

Ponte Romana, e vouche dar
a primeira pista...

Desde primaveira ata outono,
unhas aves planean a toda velocidade
sobre a Ponte Romana. A ver se acertas co seu nome!
Escribe a primeira letra destes debuxos no cadriño co seu número.
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Esta tarde, Iago e a súa avoa Mila van pasear polo río Miño. Mila coñece un 
tesouro no percorrido, e quérello ensinar ao seu neto. Pero non será tan doado,
e Iago terá que superar unhas probas para conseguilo. Pódeslle axudar?
Se o fas, Iago promete compartir o tesouro contigo!

Ola, nais e pais! Para resolver as pistas do xogo podedes imprimir este caderniño, pero recordade que
o mundo está a cambiar! E tamén pódense utilizar diferentes App ou complementos do navegador de Internet para 

escribir, debuxar e colorear directamente sen imprimir.

A estas aves encántalles a 
Ponte Romana, porque 

aniñan nos ocos
das súas pedras.

Cando planean,
cazan moitos deses mosquitos que nos

amolan tanto. Imaxinas que deixasen
de vivir aquí? Sería terrible perdelas!



Mira Iago, chegamos á 
Ponte do Milenio. Viches? Ten a forma
dun habitante moi coñecido da cidade.

Sabes cal é?

Por suposto, é a gaivota! Na seguinte proba,
rétoche a facer unha de papel. Só necesitas

un papel cadrado, e un pouco de habilidade.
A ver que tal sae!
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Sabes que no Miño hai 2 
tipos de gaivotas?

A patiamarela,
e a chorona.

A gaivota chorona chámase así
porque a súa voz parece un choro.

Á patiamarela é doado saber de onde
lle vén o nome, non si? A gaivota patiamarela

é a máis grande.

Kra
Kra
Kra...

A gaivota chorona só
está connosco no inverno.

Choras ou ris, amiguiña?

Primeiro dobra así o papel, e 
despois volve estendelo (é
para que queden as marcas

do centro do papel).

Agora dobra o papel,
pero non polo centro

senón preto del.
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5Volve dobrar o papel por onde 

che indica a liña de puntos.
Fíxate que, ao dobralo, a parte

máis grande do papel ten que
quedar debaixo dos triángulos!

Dobra só a puntiña
do triángulo que
está enriba (o máis
pequeno).

Dobra 2 veces
a punta do outro 
triángulo en forma 
de prego.

Xira.
7 Dobra

pola metade.
Xa tes as ás!

8 Dobra as ás
cara arriba, como indica o debuxo.

E se lle dás un pouco de forma 
ás ás e lle pintas uns olliños,

xa tes a túa gaivota!



Xa estamos no 
Tinteiro! Gústame moito esta fonte

e os paxaros que poden
verse aquí.

O picapeixe é unha ave espectacular
que atopa un sitio perfecto para vivir

nos arredores do Tinteiro.

Xunto ao Tinteiro hai 
moitas espadanas.

As súas follas parecen
espadas!

Nelas viven moitos patos,
paixariños, ras e insectos acuáticos.

Mira, avoa!
Pois un acaba de pescar

no río! É precioso!

É un picapeixe!
Que sorte tiveches de velo.

Voa moi rápido!

1 Azul

2 Azul escuro

3 Azul claro

4 Laranxa

As partes do picapeixe sen 
número son brancas
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O picapeixe adoita 
pousarse en poliñas xunto
ao Tinteiro. É o seu posto de vixía.
Dende aquí pesca peixes do río, e 
tamén insectos e ras que viven nas 
espadanas. 

As espadanas son moi importantes, e se desaparecesen
non habería tantos animaliños xunto ao Tinteiro.

Queres ver o bonito que é?
Dálle cor seguindo os números!



Avoa, sabes o que máis
me gusta a min deste camiño?

As árbores! Hai tantas,
e tan grandes!

As árbores teñen
un papel moi importante

na natureza,
e tamén para nós!

Elas dannos osíxeno para respirar,
e onde medran fan máis fresco o ambiente.

Son a casiña de moitos animais, e se elas desaparecen 
os animais teñen que irse tamén.

Si que o son!
Pois a seguinte proba vai sobre elas

No percorrido do Miño hai moitas
árbores diferentes. Estas son as follas
dalgunhas delas.
Une os puntos para descubrilas!

Si que refrescan...

Que ben se está aquí, avoa!

Amieiro.
Gústalle vivir na ribeira do río.

Pode chegar a ser moi alto!
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Cerquiño.
Pódese atopar preto dos 
camiños. Medra moito!

As súas landras gústanlle
aos animais.

Salgueiro.
É máis pequeniño. Gústalle tanto 
o río, que algúns viven dentro del!
As súas polas son moi flexibles,    
e fanse cestos con elas.
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As árbores son vida, Iago! Nelas moitos paxaros
e outros animais teñen casa e comida.

Gardemos silencio un intre para oírlles cantar!

Moitas aves necesitan as árbores para vivir. Aquí tes debuxos dalgúns paxaros
que viven na contorna do Miño. Eres quen de atopalos na árbore polo seu canto?
Hai un que non está, e iso é porque non vive en árbores senón no río. Cal é?

1

Merlo.
Se está na árbore, é no 
número:

Carriza.
Se está na árbore, é o 
número:

2

Paporrubio.
Se está na árbore, é
no número:

3

Lavandeira branca.
Se está na árbore, é no 
número:

Ferreiriño real.
Se está na árbore, é
no número:

4

Esta é a proba máis difícil! Queres comprobar se o fixeches ben?
1) Merlo. 2) Carriza. 3) Paporrubio. 4) Ferreiriño real. A lavandeira branca vive no río e non está na árbore.

Dálle ao play para escoitar os cantos dos paxaros! Necesitas abrir este documento nun visor de PDF compatible.
Tamén tes unha ligazón para poder escoitalos na web (necesitas conexión a Internet). Como prefiras!

Dálle ao play!
Ou escoitame na web
https://bit.ly/301AUHN

Dálle ao play!
Ou escoitame na web
https://bit.ly/2zM2gag

Dálle ao play!
Ou escoitame na web
https://bit.ly/36YWKNE

Dálle ao play!
Ou escoitame na web
https://bit.ly/3gNNLDn

Dálle ao play!
Ou escoitame na web
https://bit.ly/2Mla7y9

Dálle ao play!
Ou escoitame na web
https://bit.ly/2XwcbK9

Dálle ao play!
Ou escoitame na web
https://bit.ly/2Mnuhrl

Dálle ao play!
Ou escoitame na web
https://bit.ly/36UU6rV

Dálle ao play!
Ou escoitame na web
https://bit.ly/301CRUD












Chegamos ás pozas de Outariz!
Estas coñézoas ben.

Avoa, agora vou ensinarte
eu unha cousa.

Sigamos ese camiño!

No río tamén comen peixes os cormoráns.
Eles mergullan para pescalos, e móllanse tanto que 

despois pasan un bo intre nunha pedra,
coas ás estendidas, postos a secar.

O camiño vai dar ao río.
Alí atopan unha paciente garza moi quieta, agardando polo seu xantar.
Ás garzas encántanlles os peixes! Podes ensinarlle o camiño para pescar un?

Víchelos algunha vez así no río?
Cada un ten os seus costumes!



E ti, amiguiña ou amiguiño, non perdas a ocasión de abrir os teus 
sentidos á contorna, e cando volvas pasear polo río goza da biodiversidade 
que te rodea.

O tesouro da natureza está a esperarte!

Bueno Iago,
xa chegamos ao final
do noso paseo. Vai anoitecer,
e temos que volver. Pero avoa,

aínda non atopei
o tesouro do Miño!

Si que o fixeches! En cada unha das probas o fuches atopando.

Os cirrios, as gaivotas, as árbores, as ras, os paxaros... Descubriches o 
importante que son uns para outros, e tamén para nós.

Descubriches tamén que, se perdemos un deles, perdemos todos os 
demais.
Ese é o noso tesouro... a biodiversidade!
E temos que protexela para que tamén ela poida protexernos a nós.


