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ATOPA OS INGREDIENTES 
 
 
 
 
Estas imaxes do libro foron realizadas con elementos que 
todas e todos temos a man nas nosas casas. Iso demostra 
que podemos facer arte e contar historias coas cousas 
cotiás que nos arrodean.  
 
 
Serás quen de atopar nestas ilustracións os seguintes 
obxectos que se utilizaron para a súa creación? 
 
 
 
 
 

Ilustración 1 
 
• Tres selos con xoguetes para nenas e nenos. 
• Tea vaqueira. 
• Cinco cachos de paus de xeado. 
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Ilustración 4 
 
• Seis pinzas da roupa. 
• Estropallo. 
• Un tetra-brik. 

 

Ilustración 6 
 
• Cinco follas de árbore no outono. 
• Fragmentos de cortiza. 
• Tea vermella. 
 
 
 
 
 



 3

Ilustración 12 
 
• Un anzol e un garfo prateados. 
• Un recorte de xornal. 
• Un animal feito de plastilina pintada. 

 

Ilustración 13 
 

• Fideuá. 
• Lentellas. 
• Cartolina de cores. 
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Para elaborar o conto de Antón, si tal! utilizáronse 
moitiiiiiiisimos ingredientes, mira a receita! 
 
 
 
Receita para preparar o conto de Antón, si tal!: 
 
 
 

Ingredientes 
 
• Papel de xornal (entre catro e seis follas, a gusto do 

consumidor). 
• Teas variadas. 
• Estropallo (do azul) con esponxa. 
• Un feixe de espaguetes. 
• Cartolinas de cores. 
• Uns cantos papeis con texturas. 
• Pana ben grosa. 
• Cortiza fina. 
• Doce táboas de madeira. 
• Unha cullerada de lentellas. 
• Pinturas e pinceis ao gusto. 
• Paus dos xeados de dúas formas distintas. 
• Dous garfos. 
• Un anzol. 
• Plastilina. 
• Amallós de atar zapatos. 
• Oito globos das festas. 
• Unha luva de goma. 
• Catro porcas. 
• Tres arandelas. 
• Tres clips. 
• Cinco follas de árbores en outono. 
• Varios recortes de cartón, algodón. 
• Catro botóns. 
• Pinzas da roupa. 
• Tetra-brik pequeno de zume (baleiro, primeiro hai que 

beber o interior). 
• Moedas de diferentes países (e diferente tamaño). 
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• Papel vexetal. 
• Unha palliña dos refrescos. 
• Adhesivos. 
• Selos de xoguetes para nenas e nenos. 
• Lapis. 
• Unha goma de borrar. 
 
 

Elaboración 
 
Mesturar todos os ingredientes cunha cullerada sopeira de 
creatividade e cinco paquetes dos grandes de paciencia. 
Unha vez mesturado todo, remexer durante media hora 
con moito cariño e quentalo até o punto xusto de lectura. 
 
 
Se te fixas, verás que algúns deses ingredientes se poden 
empregar para elaborar pratos para as nenas e os nenos 
que están na escola infantil. 
 
 
Mira estas receitas e trata de atopar algúns dos seus 
ingredientes polo libro de Antón, si tal!: 
 
 

Máis receitas 
 
Sopa de estreliñas 
Ingredientes 
 

• 1 litro de caldo de cocer polo. 
• 60 g de estreliñas. 
• Unha pinga de sal. 
 

Elaboración 
 

Ferver o caldo e engadir a pasta e o sal, deixar ferver 10 
minutos. 
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Rosquillas de laranxa 
Ingredientes 
 

• Un vaso de aceite. 
• Dous vasos de azucre. 
• Un sobre de fermento. 
• 4 ovos. 
• Un vaso de zume de laranxa e mais a súa raiadura. 
• A fariña que se precise para amasar. 
 

Elaboración 
 

Mesturar todos os ingredientes e ir engadindo a fariña até 
facer unha masa homoxénea e non moi dura. Deixar 
repousar unhas horas, tapando a masa cun pano limpo. 
Darlle forma ás rosquillas e fritir en abundante aceite moi 
quente. 
 
 

Lentellas estufadas 
Ingredientes 
 

• 100 g de lentellas. 
• 100 g de patacas. 
• 1 cebola. 
• 2 dentes de allo. 
• 1 cenoria. 
• 1 allo porro. 
• 200 g de tenreira en anacos pequenos. 
• 1 cullerada de aceite. 
 

Elaboración 
 

Deixar as lentellas en remollo o día anterior. Pór ao lume 
todos os ingredientes aé que estean cocidos, apagar o 
lume e retirar a un recipiente a cebola, allos, a cenoria, e 
o allo porro. Pasalos polo batedor e volvelos pór coas 
lentellas, dándolle unha fervura. 
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Sopa de fideos 
Ingredientes 
 

• 1 litro de caldo de cocer polo e verduras. 
• 60 g de fideos. 
• Sal. 
 

Elaboración 
 

Pór a ferver o caldo e engadir o sal e os fideos. Deixar 
cocer durante 10 minutos. 
 
 
 
Busca outros ingredientes que aparecen polo libro cos que 
creas que poderías facer algunha nova receita. 
 
 
Anímate ti a probar a túa propia receita. 
 
 

BO PROVEITO! 
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Outras actividades  
para a casa ou para a escola 

 
1. En cada unha das páxinas do conto de Antón si tal! 

aparece unha palabra que se repite na páxina seguinte. 
Na primeira páxina aparece a palabra “Sol”, que se 
repite na seguinte, onde aparece a palabra “froita”, que 
se repite na seguinte e así até o remate do conto. 

 
• Xoguemos a atopar as palabras que se van 

repetindo. 
• Xoguemos a ir repetindo só as palabras da ringleira: 

“Sol”, “Sol-froita”, “Sol-froita-leite”... 
 
2. O feito de ir repetindo unha serie de palabras nunha 

historia é unha técnica que podemos atopar na 
narración tradicional, chámase “encadeado ou 
ringleira”. 

 
• Busquemos outras historias que empreguen esta 

técnica. (Unha vella tiña un can...) 
 
3. O conto remata dicindo “Antón vai co seu pai até o fin 

do mundo.” E comeza dicindo “Antón vive onde morre o 
Sol”.  

 
• Xoguemos a inventar outra páxina para poder 

enlazar o remate da historia co comezo e cerrar o 
círculo. Ou fagámoslles suxestións para que os nenos 
e nenas as debuxen. 

 
4. O conto emprega expresións propias da zona de 

Fisterra, “si tal”, para dicir “verdade” e “non tal” para 
dicir “que algo non é certo”. 

 
• Coñecemos outras expresións propias da nosa 

zona? 
• E as persoas maiores da familia coñecen outras 

expresións que empregaban na súa nenez? 
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5. O comezo e o remate do conto falan dun lugar onde 
morre o Sol e dun lugar onde está a fin do mundo. 

 
• A que lugar vai Antón co seu pai? 
• Que lugar da Galiza pode cumprir eses requisitos? 
• Que sabemos dese lugar? 

 
6. Antón fai un xogo cun reirrei: 
 

• En distintos lugares de Galiza este insecto recibe 
outros nomes. Podemos saber cales? Sabemos 
outros nomes de insectos? Algúns deles son ben 
bonitos: Couza, barbantesa, lucecú... 

• En que consiste o xogo ao que xoga Antón? 
Sabemos outros xogos parecidos? 

 
7. Antón fai un xogo para elixir: 
 

• Sabemos outros xogos para elixir? 
 
8. Nos contos e nas historias para nenos e nenas é 

frecuente que aparezan as nais, mais neste conto 
dirixido á infancia o que acompaña a Antón é o seu pai: 

 
• En que outros contos e historias aparecen pais? 
• Que traballos, actividades, tarefas domésticas... 

realizan os pais? 
 


