
DÍA DO LIBRO 2020.

 

1.-Mira este vídeo e fai un resumo do seu contido.

http://www.crtvg.es:8011/informativos/dia

2.- Mira agora este outro vídeo. Dá a túa opinión. Pensas que se le pouco ou moito? O que non le 
porque non o fai? Trata de razoar esta cuestión e compara co que fas ti e co que fan as persoas 
que te rodean. 

http://www.crtvg.es:8011/informativos/catro
3736997 

3.-Agora ofrézoche unha relación de ideas vari
estas ideas están sen ordenar, unha idea non sempre garda relación coa seguinte. O que debes 
facer é ordenar as ideas que garden certa relación e podes engadir ti outras novas que se che 
ocorran. Cando teñas as ideas ordenadas e un esquema feito sobre a orde que vas seguir elabora 
un escrito de 20 liñas como mínimo
vida das persoas ao longo da historia e no presente

LER, FARATE FELIZ.

NON O ESQUEZAS

SE NON CHE GUSTA LER É QUE AÍNDA NON EMPEZACHES.

Escolle ben as túas lecturas.

Se non che gusta un libro déixao, colle outro

DÍA DO LIBRO 2020. 

 

Mira este vídeo e fai un resumo do seu contido. 

http://www.crtvg.es:8011/informativos/dia-do-libro-3736995 

Mira agora este outro vídeo. Dá a túa opinión. Pensas que se le pouco ou moito? O que non le 
non o fai? Trata de razoar esta cuestión e compara co que fas ti e co que fan as persoas 

http://www.crtvg.es:8011/informativos/catro-de-cada-dez-persoas-non-len-un-so

Agora ofrézoche unha relación de ideas variadas e diversas sobre o tema; o problema é que 
estas ideas están sen ordenar, unha idea non sempre garda relación coa seguinte. O que debes 
facer é ordenar as ideas que garden certa relación e podes engadir ti outras novas que se che 

s ideas ordenadas e un esquema feito sobre a orde que vas seguir elabora 
como mínimo con este título: “A importancia da lectura e dos libros para a 

vida das persoas ao longo da historia e no presente” 

LER, FARATE FELIZ. 

NON O ESQUEZAS !  

SE NON CHE GUSTA LER É QUE AÍNDA NON EMPEZACHES.

Escolle ben as túas lecturas. 

Se non che gusta un libro déixao, colle outro 

 

Mira agora este outro vídeo. Dá a túa opinión. Pensas que se le pouco ou moito? O que non le 
non o fai? Trata de razoar esta cuestión e compara co que fas ti e co que fan as persoas 

so-libro-ao-ano-

adas e diversas sobre o tema; o problema é que 
estas ideas están sen ordenar, unha idea non sempre garda relación coa seguinte. O que debes 
facer é ordenar as ideas que garden certa relación e podes engadir ti outras novas que se che 

s ideas ordenadas e un esquema feito sobre a orde que vas seguir elabora 
A importancia da lectura e dos libros para a 

SE NON CHE GUSTA LER É QUE AÍNDA NON EMPEZACHES. 



IDEAS: 

Ideas para escribir sobre o libro: as lecturas que a min me gustan, se son bo lector ou non, se leo 
moitos libros ou poucos, se hai moitos libros na miña casa, se me regalan libros, cando leo, 
canto leo: moito ou pouco, debera ler máis, porque non leo, a que horas leo, en que épocas do 
ano ou momentos leo máis, a xente que te rodea le ou non ? Por que ? Por que é importante 
ler? Ler cómics tamén é ler, que tipo de libros me gustan máis, cales son os meus hábitos de 
lectura, meus pais len, teño un sitio tranquilo na casa para ler, hai moitas cousas que me rouban 
tempo e non me deixan tempo para a lectura; os libros que máis me gustaron, os escritores que 
me parecen máis importantes, as cancións e as películas inspiradas en libros, ler conta moito, 
aprendo moito lendo, cánsame ler, pásoo moi ben lendo, canto se debera ler ? , sempre se leron 
libros, sen os libros non chegaría a nós o saber do pasado, as novas tecnoloxías impídennos ler, 
as novas tecnoloxías permítennos acceder a moitos máis libros,etc…………………………………..Ideas 
e máis ideas que a ti se che vaian ocorrendo sobre  o tema. 

 

 

Prazo de entrega: venres, 24 de abril 

 


