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PRESENTACIÓN 

Unha vez máis no maio 

As LETRAS imos celebrar 

Por iso convosco  

MELOS volta a estar. 

 

MELOS non é un doce,  

Nin tampouco un bombón, 

MELOS é unha revista  

Que alegra o corazón 

Xa sabes que as vacacións constitúen o período de tem-

po no que se descansa das actividades habituais, no teu ca-

so dos estudos e das rutinas do colexio. 

Pero, cantas cousas se fan durante as mesmas? Esta 

revista é para que pases un rato de lecer, e non esquezas o 

teu idioma, divírtete mentres estás na praia e divírtete en 

galego. Non atoparás esta revista en quioscos, pero si na 

túa páxina do cole, estará aí esperando que a atopes, que a 

visites, que a imprimas e, por último, que resolvas os seus 

enigmas. Ti es o e a protagonista, ti podes facer que chegue 

a todos aqueles nenos e nenas que non a coñecen. Presume 

un pouco das cousas que facemos no noso cole e compárteas 

cos demais amigos e amigas doutros colexios, que vexan o 

orgulloso e orgullosa que estás da túa lingua e demóstralle 

que tamén en galego se pode un divertir, 

Se o vindeiro maio 

MELOS aquí volta a estar, 

é sinal de que no Novo 

A LINGUA segue a medrar 
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Completa a moto seguindo as liñas de puntos e coloréaa 

como máis che guste 
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Sinala con vermello o camiño do pé dereito ata chegar ao mar. 

Sinala con azul o camiño do pé esquerdo.  

Colorea o xoguete que está á esquerda do cangrexo.  

Colorea os peixes, caracolas e estrelas que atopes 
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Colorea os espazos en branco coa cor correspondente ao 

seu número e descubrirás con quen compite a lebre. 
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Axuda aos insectos a chegar á súa flor delineando cada 

percorrido cunha cor diferente.  

Colorea o debuxo 
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Escribe a solución correcta en cada caso e colorea 

os debuxos que están en branco 
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A PRIMEIRA VEZ QUE VIAXOU A LUGO RAMÓN PIÑEIRO 

QUEDOU ABRAIADO POR AQUEL MUNDO TAN DIFERENTE, 

SOBRE TODO, POLA EXISTENCIA DO TREN. 

Busca as seis 
diferenzas en-
tre estes dous 
trens. Coa 
axuda do teu 
profesor ou 
profesora, 
busca na bi-
blioteca da es-
cola diferentes 
tipos 
de trens e ou-
tros medios 
de transporte. 
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Busca o camiño máis curto que ha de seguir o 

avión para aterrar no portaavións 

10 



MELOS            CEIP de Monforte 

Que animais tan distraídos!  

Une cada animal coas súas respectivas patas.  
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Busca as oito diferenzas que hai entre os dous debuxos 
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Dona araña sae  pasear  

Repasa a tea de araña.  

Pinta de cores 
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Colorea o debuxo segundo o modelo 
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Mesturáronse todos os animais.  

repasa cada animal dunha cor 

Marca tantos compartimentos como animais atopes 
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Une os puntos en orde numérica e descubrirás 

porque se alegra a bolboreta 
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Colorea da mesma cor as medias que fan parella e 

de amarelo a que non ten. 
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Relaciona cada parte co debuxo completo e colo-

rea o anaco de arriba á dereita, o de abaixo á de-

reita e o do centro á esquerda 
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SUDOKUS 
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