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MIRÓN

O domingo celébrase o Día das Letras Galegas (17 de maio). Como

sabedes, todos os anos falamos desta celebración tan importante e

facemos unha festa no cole, verdade? Recordades por que se celebra

este día? Pois facémolo para acordarnos sempre que aquí, en Galicia,

temos unha lingua propia que é o galego e que só se fala aquí. Non hai

outro sitio no mundo igual e, ademais, tamén temos literatura propia en

galego. É dicir, persoas que decidiron escribir en lingua galega (novelas,

poesías, contos...) como, por exemplo, o autor que recordamos este ano:

Ricardo Carballo Calero. 

Se queredes saber máis cousas sobre el mirade este vídeo feito polo

CRA: https://youtu.be/yAz3STcfAQ8

Agora, que xa sabedes máis cousiñas, imos facer unhas actividades

propostas na web https://primaveradasletras.gal/ que se queredes

podedes visitar para facer máis. 

Para as actividades que vos propoño tedes que consultar o documento

adxunto no que vos incluín só as páxinas que precisades para resolver

estas tarefas.
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 Na segunda páxina veredes que hai un relato titulado “As pitas baixo a

chuvia” no que Carballo Calero fala do moito que lle gustaban os

animais. Vós non ides crear un carné do voso animal, senón que tedes

que contarme se tedes unha mascota ou animais na casa e e falarme

del (tipo de animal, nome, historia sobre como chegou á casa,

características físicas, que come...). Se non tedes unha mascota/animais,

podedes contarme que animal vos gustaría coidar e por que, que nome

lle poriades e como sería? Facede un debuxo. 

 Agora, na última páxina do documento adxunto verás que hai un anaco

dun conto titulado “Os Tumbos”, que fala da casa na que Carballo

Calero pasaba feliz os seus veráns. Despois de ler isto, cóntame como é

o lugar no que ti te sentes feliz e fai un debuxo.

Para responder podes facelo escrito ou falado (en vídeo, audio...).

Por último, propóñovos este xogo tan chulo sobre Carballo Calero feito

pola mestra Alba Carril do CPI de Vedra,  co que seguro que gozaredes

moito https://view.genial.ly/5eb042186f16bf0d194d52c8/presentation-

letras20

Os máis maiores tamén poden probar a xogar ao scape room para

primaria que é un pouquiño máis difícil

https://view.genial.ly/5ea84324637c610dbf867ff2/game-breakout-

letras-galegas-2020

Grazas, forza e ánimo.
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