
Mira os recunchos 
durante 30 segundos. 
Agora pechade os ollos. 
Indica o nome de 3 
autores que estaban no 
recuncho.  

Le a seguinte poesía: 
 
Miña terra, miña terra, 
terra onde me eu criéi,  
Hortiña que quero tanto 
Figueiriñas que prantéi. 
 
 
Quen é o autor/a? 
 

Le a seguinte poesía: 
 
         O arado 
 
Labrado da miña mao 
fixen, coa miña navalla, 
un aradiño de pao… 
 
Quen é o autor/a? 
 

Le a seguinte poesía: 
 
         Galiza 
Galiza é unha nai 
Velliña, soñadora: 
¡na voz da gaita rise,  
na voz da gaita chora! 
 
Quen é o autor/a? 
 
 

Le a seguinte poesía: 
 
Este vaise e aquel vaise,  
e todos, todos se van. 
Galiza sen homes 
quedas 
que te poidan traballar. 
 
Quen é a autor/a? 

Mira o recuncho dos 
contos de medo durante 
30 segundos. 

 
Agora, indica unha 
historia de medo de 
cada recuncho.  
 
 

Mira o recuncho dos 
contos de medo durante 
30 segundos. 

 
Agora, indica unha 
historia de medo de 
cada recuncho.  
 

Mira o recuncho dos 
contos de medo durante 
30 segundos. 

 
Agora, indica unha 
historia de medo de 
cada recuncho.  
 

Mira o recuncho dos 
contos de medo durante 
30 segundos. 

 
Agora, indica unha 
historia de medo de 
cada recuncho.  

Ponlle autor/a á seguinte 
obra: 
 
“Tres voltas ao planeta”. 
 
 
Ten en conta, a seguinte 
pista:  
82 N – P  
 

Ponlle autor/a á seguinte 
obra: 
 
“Esmeraldina, a 
pequena defunta”. 
 
Ten en conta a seguinte 
pista: 
82 N – G 

Ponlle autor/a á seguinte 
obra: 
 
“O fillo do xardineiro” 
 
 
Ten en conta a seguinte 
pista: 
82 N (cor verde) 



Ponlle autor/a a: 
 
“Poema o Mar” 
 
Ten en conta a seguinte 
pista: 
 
A etiqueta contén GAR 
 

Averigua cal é o lema 
das Bibliotecas 
Escolares para este 
curso 

Sabería dicir porque se 
celebra o Día das 
Bibliotecas Escolares o 
24 de outubro? 
 
 

No recuncho das vosas 
creacións, indica o nome 
de 3 mulleres da zona 
sobre as que se 
traballou. 
 

  
 
 
 
 
 

 


