
ACTIVIDADES

Coñece Narón



Adiviñas

Teño a forza dun xigante que nas augas fai 

pequeno o grande. Son de Narón aínda que 

preto de Neda estou!

Adiviñas

Adiviñas

Ás veces navego sobre as ondas e outras 

veces durmo no fondo do mar. A area é a 

miña almofada e a auga acaríñame ao 

pasar!

Adiviñas

Adiviñas

Non roen nin ladran, pero si que teñen 

dentes para gardar a casa. 

Adiviñas
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Adiviñas

Cómese cociñado, é dourado e está 

no

 escudo pintado. Que é?

Adiviñas

Son dura e consistente, viaxo polo tempo 

desde épocas nada recentes. 

No meu redor viven meigas, fadas e  lendas 

douradas.

Adiviñas

Adiviñas

Son un lugar que por mosteiros e 

pementos coñecerán!

Adiviñas
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Diferenzas

Diferenzas
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Sopa de letras

Sopa de letras

Busca o nome de 
cinco parroquias de 
Narón.

Busca o nome dos 
seguintes símbolos de 
Narón:
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Encrucillado 1

Horizontal
2. Narón ten un número de concelleiros e concelleiras que suman...
4. Hai un lugar no Concello no que todo o mundo pode falar se pide a palabra con 
anterioridade.
7. Un servizo municipal onde se entregan os escritos oficiais para solicitar 
permisos de actividades. 
8. Os quilómetros cadrados de Narón son aproximadamente en miles... 

Vertical
1. Para falar de problemas específicos, como os das mulleres están os 
consellos...
3. Un servizo municipal onde lemos e recollemos libros. 
5. Para levar problemas de cada zona están os consellos...
6. O número de habitantes aproximado en miles do Concello de Narón é de... 
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Encrucillado 2

Horizontal
2. Cantidade que a cidadanía paga a un organismo da Administración pública 
para contribuír ao seu presuposto.
5. Que pertence á cidade, propio dela.
6. Edificio onde están as oficinas da corporación municipal.
7. Presidenta do concello ou corporación municipal e primeira autoridade do 
goberno.
8. Relativo ou pertencente ao campo e á súa vida e manifestacións, por oposición 
á cidade. 

Vertical
1. Organismo formado por un conxunto de persoas, que ten unhas funcións 
determinadas, xa sexan territoriais ou sectoriais. 
3. Conxunto de persoas que poboa ou ocupa un lugar. 
4. Integrante feminina dun grupo de persoas que teñen ao seu cargo a 
administración dun concello.
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Emparella
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1. Administrativa 

2. Varredora

3. Monitor ioga

4. Bombeira

5. Monitora tempo 
libre

6. Electricista

7. Monitora 
actividades 
deportivas

8. Bibliotecaria
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