
A Planta comestible con talos brancos e follas verdes. Tamén está na ducha. ALCACHOFA 

B Conxunto de naipes que se utilizan para varios xogos. BARALLA 

C Mobles destinado a que as persoas durman ou descansen. CAMA 

D Palabras que se escriben e se din como regalo a alguén. DESEXOS 

E Cubrir algo de bafo. EMPANAR 

F Conto no que os personaxes son animais e co que se aprende algo a través dunha ensinanza moral. 

FÁBULA 

G Preparar unha comida ao lume, especialmente cocéndoa. GUISAR 

H Rede ou tea que se colga polos extremos entre dous soportes e serve para deitarse nela. HAMACA 

I Alfinete que se abrocha quedando a súa punta dentro de un gancho. IMPERDIBLE 

J Bañeira ou piscina de hidromasaxe. JACUZZI (estranxeirismo) 

K Entretemento que consiste en interpretar unha canción seguindo a súa letra por unha pantalla mentres vai 

soando a música. KARAOKE 

L Persoa que vende ou recolle leite. LEITEIRO 

M Salsa que se fai mesturando xema de ovo con aceite. MAIONESA 

N Atadura que se fai con cordas ou obxectos semellantes que se estreita e pecha de forma que sexa difícil de 

soltar por si só. NÓ 

O Movemento das augas do mar en sentido ascendente e descendente. ONDA 

P Volta que se dá no aire apoiando a cabeza ou as mans no chan e deixándose caer sobre o lombo. 

PINCHACARNEIRO 

Q Alimento sólido que se obtén callando o leite e separando a parte líquida. QUEIXO 

R Peza circular que xira ao redor dun eixe e que pode ser de diversos materiais e ter usos moi diversos: RODA 

S Esparexer ou plantar as sementes dunha planta na terra preparada para recibila, para que naza nela aquela 

planta. SEMENTAR 

T Acción de expulsar o aire dos pulmóns con forza e facendo moito ruído. TUSIR 

U Estender unha substancia graxenta ou pastosa sobre unha superficie. UNTAR 

V Persoa que vive no mesmo barrio ou edificio ca outra. VECIÑO/VECIÑA 

W Sistema de conexión sen cables para conectarse a Internet. WIFI 

X Doce conxelado que se elabora con auga e zume de froita. XEADO 

Z Calzado de sola de madeira, empeña de coiro e amallós, que cobre ata o nocello. ZOCO 



 


