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Para todos aqueles aos que 
lles gusten as narracións 
de viaxes e a aventura. Non 
ofrece difi cultades de lec-
tura nin de comprensión, 
aínda que a narración é ex-
tensa e non conta co apoio 
de ilustracións.

Arb abrangue varias co-
munidades con caracte-
rísticas de seu, mais co tra-
zo común das lendas so-
bre a existencia de Terra 
Baixo Arb e dos Xigantes. 
Clar, Aroi e Ilda rompen 
co conformismo e a falta 
de curiosidade habitual 
dos arborenses e empren-
den unha viaxe na procu-
ra dese territorio, no trans-
curso da cal se enfrontan 
a aventuras e difi cultades 
que demostran a súa capa-
cidade de dedución.

Porque é unha narración 
que nos mergulla nun fan-
tástico mundo conforma-
do por distintas comuni-
dades, costumes, linguas, 
crenzas, sistemas de trans-
porte, etc., cuxa mensaxe 
incide na importancia do 
saber e na necesidade de 
salvagardar o noso patri-
monio natural.

Os descoñecidos habitantes 
da natureza
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O respecto á natureza.
A amizade.
A ampliación 
do saber a través 
da experiencia

Comentade na aula cal é a 
viaxe máis impresionante 
que fi xo cada un ou aquela 
que deixou máis lembran-
za ou unha marca imbo-
rrable. Despois, propon-
lles recoller por escrito esa 
vivencia, empregando, se 
é posible, fotografías, ví-
deos ou debuxos para ilus-
trar a viaxe. 

INDIVIDUAL

Segundo os datos que ofrece o relato e botando man da imaxi-
nación, cada un debuxará un mapa de Arb no que, segun-
do o percorrido dos personaxes, se refl icta a súa xeografía.

PARELLAS

Aproveita que o libro foi Premio O Barco de Vapor en 2011 
para organizar un xogo de pistas sobre outros títulos que me-
receron este recoñecemento. Prepara unhas tarxetas nas que 
só conste unha frase para que, por parellas, descubran de que 
título se trata, por exemplo:

• É retranqueiro e debuxante de soños por encarga (resposta: 
Das cousas de Ramón Lamote).

• Descubre o misterio: onde foron parar os gatos? (resposta: 
O misterio dos fi llos de Lúa).

• Hai bruxas ben guapas e ben torpes coa vasoira? (resposta: 
Unha bruxa ben rara). 

Cando descubran o libro, deberán collelo na biblioteca do cen-
tro ou noutras e elaborar unha breve biografía do autor. Ao 
fi nal do xogo, tras comprobar se o fi xeron correctamente ou 
non, realizade na aula unha exposición cos títulos premiados. 

CIENCIAS DA NATUREZA / CIENCIAS SOCIAIS

Divide a clase en grupos. Asígnalle a cada grupo un número 
de páxinas a partir das cales elaborará unha parte do Gran 
Dicionario de Arb, composto polas entradas en orde alfabéti-
ca (personaxes, lugares, animais, transportes...) e a súa defi nición, 
por exemplo: A) Aroi, Arborense, Arborar...; B) Biciclo, Biblio-
teca Rexional de Lumbergue...; etc. Ao rematar, realizade unha 
posta en común para sumar o traballo de todos os grupos. 
Se o consideran necesario, poden ilustrar algunha entrada.
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Ciencia e tecnoloxía. 
Sociais e cívicas

Ciencias da Natureza.
Ciencias Sociais


