
            BIBLIOTECA       CEIP  ESCULTOR  ACUÑA  

ABRIL 2012  – BOLETÍN TRIMESTRAL PARA GRANDES  E PEQUENOS LECTORES 

  Celebramos quince primaveras desta publicación cunha grande escritora e poetisa: 

ROSALÍA DE CASTRO, da que conmemoramos o 24 de febreiro o 175 aniversa-

rio do seu nacemento.  

 

 Ademáis aproveitamos o boletín para lembrar outras datas moi importantes para os 

escritores, lectores, editoriais, libreiros… o  

 

  DÍA INTERNACIONAL DO LIBRO INFANTIL E XUVENIL  e o 

 

  DÍA INTERNCIONAL DO LIBRO E DO DEREITO DE AUTOR. 

 

 Rematamos este texto introductorio sabendo que o voso amigo ou amiga invisible 

vos trae un dos mellores agasallos para disfrutar e crecer con el. 

 

Adios, ríos; adios, fontes; 

adios, regatos pequenos; 

adios, vista dos meus ollos: 

non sei cando nos veremos. 

Miña terra, miña terra, 

terra donde me eu criei, 

hortiña que quero tanto, 

figueiriñas que prantei, 

prados, ríos, arboredas, 

pinares que move o vento, 

paxariños piadores, 

casiña do meu contento, 

muíño dos castañares, 

noites craras de luar, 

campaniñas trimbadoras, 

da igrexiña do lugar, 

amoriñas das silveiras 

que eu lle daba ó meu amor, 

camiñiños antre o millo, 

¡adios, para sempre adios! 

¡Adios groria! ¡Adios contento! 

Adios ríos, adios fontes 

Has de cantar, 

meniña gaitera; 

has de cantar, 

que morro de pena. 

 

Canta, meniña, 

na beira da fonte; 

canta, dareiche  

boliños do pote. 

 

Canta, meniña, 

con brando compás, 

dareiche unha proia 

da pedra do lar. 

 

Papiñas con leite 

tamén che darei; 

sopiñas con viño 

torrexas con mel. 
 

 Cantares gallegos 

Vente, rapaza, 

vente, meniña, 

vente a lavar 

no pilón da fontiña. 

 

Vente, Minguiño, 

Minguiño, vente; 

douche, senón 

polo demo do dente. 

 

Que auga tan limpa! 

Que rica frescura! 

Vente a lavar, 

que é un primor, criatura. 

 

Vállame Deus, 

que se auguiña n-houbera, 

lama este corpo 

mortal se volvera. 

 

Vinde a lavarvo, 

Andá lixeiriños, 

A cara primeiro, 

Despois os peíños. 

 

Ai!, que neniña! 

que nena preciosa! 

Despois de lavada  

parece unha rosa. 
  Parece unha rosa 

http://web.madritel.es/personales/fbc54/menu/sala_infantil/padres/ninos_leyendo.gif


       

 
 As poesías de E. Infantil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As cartas de 3º : 
 



 

 

 

 

 

 

Inés de 4º B cóntanos algo do libro que leu en clase: 

 

 

O alumnado nos recomenda algún dos seus libros favoritos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dinosaurios 

O gato Lambón 

O lobo sen rabo 

Cartas de todo 

el mundo El último sordo 

Pepe Gotera 

y Otilio 

A nós gústanos calquera título 

da serie Harry Potter 

Rita y el secre-

to de la Piedra 

Negra Arcanus 

Fairy Oak 



IMAXE LITERARIA 

 Indaga e dinos o nome do ilustrador ou ilustradora do álbum ilustrado ao que pertence esta 

imaxe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pista: se ves a carteleira dos cines da cidade comprobarás que hai unha película co mesmo título. 

Podes engadir 3 bibliopuntos á túa conta. 

 

 

 

 

 

 

(  Para E. Infantil e 1º ciclo)

Estes nomes de cor perderon as súas vogais. Eres capaz de 

atopalas? 

    __ M__R__L__ 
 

 

 

 

 

(Poderás conseguir   

3 bibliopuntos) 

M__RR__
__ __

__ __ __

GR__N__T__ 

V__RD__ 

Cantos cadrados e cantos triángulos distintos 

hay? ATENCIÓN: O ENUNCIADO TEN UN POUCO DE TRAMPA! 

(Conseguirás 2 bibliopuntos) 

 

Escribe unha palabra nova en cada peldaño desta escaleira. 

Deberás eliminar unha letra da palabra anterior e formar a 

nova palabra co resto das letras. 

 

 

 

(Conseguirás 6 bibliopuntos) 

A  B  R  A  Z  A  R 

 

____      _____     _____     _____      _____     _____ 

 

 

——-      ——-      ——-      ——-      ——- 

 

_____      _____     _____     _____ 

 

 _____      _____     _____ 

 

  _____     _____ 

¿Sabrías responder a estas preguntas? Ten en 

cuenta que alguna tiene truco… 

 

 

 

(Conseguirás ata 6 bibliopuntos) 


