
Quica e mais eu

Ola, chámome Martiño e teño oito anos desde onte, que foi o meu aniversario. 
Escribo á vosa revista porque vos quero presentar a miña tartaruga Quica.  
Quica ten dous anos e medio. Cando ma regalou o tío Luís, o día que  
fixen seis anos, ela tiña seis meses.

Quica medrou moi axiña. Come tanto que miña nai só me deixa alimentala 
unha vez ao día. Merqueille uns botes de comida especial para tartarugas 
e, ás veces, tamén lle dou follas de leituga.

A Quica non lle gusta moito o sol. Se a saco ao xardín, deseguida busca 
un curruncho á sombra para se protexer. Encántalle escaravellar na terra 
coas patas e quedar practicamente enterrada. Así séntese moi cómoda; pero 
teño que andar con tino, porque me dá medo que un día se enterre  
por completo e non consiga atopala. Xa sei que ela ha saír á superficie  
sa e salva, pero... e se se equivoca e abre o burato noutro lugar?

Por certo, eu non creo que as tartarugas sexan lentas.  
Se deixase escapar a Quica pola porta, é certo que iría 
pouco a pouco, pero camiñaría e camiñaría sen parar 
durante horas. Tomaríao con calma, pero sería capaz  
de facer longas viaxes, diso estou seguro.

Martiño 

1  Escribe Si ou Non.

•  Martiño escribe unha carta a unha revista.    •  Hoxe é o aniversario de Martiño. 

•  Hai dous anos que Quica vive con Martiño.    •  Quica perdeuse no xardín. 

2  Explica como conseguiu Martiño a súa tartaruga.

 

3  Pinta. A que revista cres que escribiu Martiño?

NOTICIAS 
DO BARRIO

 

A MIÑA MASCOTA  
E MAIS EU

 

DEPORTES 
NÁUTICOS

 

INFORMÁTICA 
PARA TODOS
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4  Responde estas preguntas.

•  Como medrou Quica?  

•  A que se debeu iso?  

•  Cantas veces lle dan de comer cada día?  

•  Con que a alimentan?  

 

5  Escribe debaixo de cada debuxo. Que fai Quica?

entérrase no chan  •  escapa pola porta  •  agáchase á sombra  •  escaravella na terra

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Relaciona e forma comparacións.

  lento coma  •  •  un boi

 silencioso coma  •  •  unha lebre

  forte coma  •  •  unha serpe

  rápido coma  •  •  unha tartaruga

7  Debuxa e describe a túa mascota. Se non a tes, imaxina a que che gustaría ter.
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