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 PRESENTACIÓN 

En maio aparecín,  

en maio sigo medrando, 

a nosa lingua procurando, 

e as Letras celebrando. 

    

Valentín Paz AndradeValentín Paz AndradeValentín Paz AndradeValentín Paz Andrade 

Pontevedra -Vigo,  

(1898 -1987) 

Foi un xurista, político galeguista e escritor español en lingua 

galega e castelá. 

Escribiu ensaios literarios, históricos e económicos, nos que 

reflexou a súa preocupación polo progreso de Galicia. Tamén es-

cribiu varias obras como técnico especializado en temas pesquei-

ros. 

Como poeta formou parte da Xeración do 1925 e na maioría 

da súa obra poética evidenciase unha motivación patriótica, como 

se pode observar en Soldado da morte (1921), Pranto matricial 

(1954), en que evoca a morte de Castelao; Sementeira do vento 
(1968), en que canta a paisaxe e á xente galega, ademais do exilio 

e o amor ausente; Cen chaves de sombra (1979 

 

Se o vindeiro maio 

MELOS aquí volta a estar, 

é sinal de que no Novo 

A LINGUA segue a medrar. 
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Ola amiguiño! Que tal che vai? Come-
zamos por algo sinxelo:Busca as sombras 
destas  ÁRBORES, colorea os círculos da   
mesma cor para relacionalos. 
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Esquerda ou dereita? Os habitantes desta árbore está n 
un pouco despistados. Rodea cun círculo azul os que miran 
cara  a dereita e cun vermello aos que miran cara a esquer-
da. 
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Móstrarlle o camiño correcto? 
Márcallo no labirinto. 
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 Axuda ao esquío a chegar a 
súa árbore seguindo a orde 
dos froitos que vai recollendo 
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Percorre o corpo destes tres animais como indica a 
frecha e vai pintando cunha cor diferente en cada ca-
so: 
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Busca as cinco diferenzas que hai entre os dous 
debuxos e despois píntao. 
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Coloca nos cadros os números correspondentes 
as pezas colocadas do crebacabezas. 
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Busca os plátanos que están agachados, Píntaos de verde. 

Busca ao animal que se esconde neste barullo e píntao 
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Miña naiciña! Que chapuza! Pero, cantas árbores hai no de-
buxo. Tenta descubrilo e pinta de verde abaixo tantos ca-
dros coma árbores atoparás.  
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Resolve as seguintes operacións e pinta o debuxo da 
cor que se indica no resultado de cada unha. 
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Debuxa e colorea o elemento que falta en cada unha 
das series. 

Termina de pintar a serpe coas mesmas cores e na mesma 
orde. 
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Colorea as follas que teñen a mesma forma da mesma cor. 

14 



 

MELOS            CEIP de Monforte 

Rodea cun círculo os grupos de números que conteñan 
os mesmos que o modelo, aínda que non estean na mes-
ma orde. 
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Fai o mesmo cos grupos de letras: 
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Colorea as bolboretas que sexan iguais ao modelo. 
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Fai o mesmo coas esceas que sexan iguais ao modelo. 



 

MELOS            CEIP de Monforte 

 
Busca o  que lle falta aos debuxos, complétaos e pín-

taos 
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Rodea os debuxos iguais ao modelo 



 

MELOS            CEIP de Monforte 

SUDOKUS
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