AS
ESTACIÓNS
Nós vivimos na Terra. Xa sabedes que a Terra xira sobre si mesma. E ao tempo, a Terra
vai dando voltas arredor do Sol. Tarda un ano en dar cada volta!
Cada ano ten doce meses. Sabes os nomes?
Mira no calendario. Brais ten un calendario novo, e vai levar ao colector de reciclaxe o
do ano pasado. Sabes cal é?

Aloia estivo hai pouco de aniversario.
Agora quere mirar as datas nas que cumpren anos
os seus amigos e amigas. Quere estar atenta e non
esquecer felicitalos! E ti, sabes en que data cumpres?
E cando é o aniversario dos teus amigos? Revisa o
calendario.
No calendario de Aloia está rodeado en cor azul o
aniversario de Tomé, en cor vermella o aniversario
de Mireia, en cor verde o aniversario do avó Celso
e en cor amarela o aniversario de Brais.
Sabes en que estación cumpre anos cada un deles?
Contámoscho a continuación.

A cantidade de luz do Sol que chega a cada parte da Terra cambia ao longo do ano.
Por iso o dividimos en catro estacións:
Na primavera a
temperatura é suave.
É cando vemos abrollar
as flores das plantas.

O inverno é a estación
máis fría. Acostuma a
chover e mesmo neva
en lugares elevados.

No outono volven a
ir chegando o frío
e o vento.
É cando se caen as
follas das árbores.

No verán os días son
longos. Chove pouco
e habitualmente fai
moita calor.
Recóllense os froitos
de moitas plantas.

Xa sabes que o Sol non ilumina o noso planeta
ao mesmo tempo. Na parte que ilumina é Día.
Na outra é Noite. Cando o Sol sae a primeira
hora da mañá dicimos que é o amencer (tamén
se chama albor ou abrente)
Aloia sempre lava os dentes en canto se ergue.
Mentres os frega co cepillo ten a billa pechada.
Así aforramos auga!

Ao momento no que o Sol deixa de iluminar e se
vai facendo noite chamámoslle solpor (tamén se
chama crepúsculo ou ocaso)
Tomé comeu un plátano. Ollo Tomé, non botes
a monda no desaugadoiro!
Non debemos contaminar a auga.
Sabes onde tes que botar ese resto de comida?

No mes de xuño está o día máis longo do ano e a noite máis curta. A xornada con máis
horas de luz. Así se anuncia a chegada do verán.
Nesta época hai unha festa que lle gusta moito á xente: o San Xoán. Mira que ben o
pasan os nosos amigos.
O Avó Celso sabe varios refráns vencellados a esta data. Adiviñas o significado?
“Por San Xoán, a sardiña molla o pan”
“No San Xoán, as peras caen ao chan”
“Día de san Xoán, o máis longo do verán”

Despois da festa, tamén da de San Xoán, non esquecemos recoller o lixo e deixar todo
tan limpo como estaba. A ver se sabes a que colector botar estes refugallos.

Brais ten unha pregunta... Xa sabemos cal é o día máis longo
do ano. Pero sabes cal é o día máis curto?
Está cerca dalgunha outra festa?

Xunto aos Amigos de Vilaverde aprendemos moitas cousas interesantes. Non esquezas o máis
importante! Os pequenos xestos que cada un de nós facemos cada día axudan a construír
un planeta mellor.

Cando vaias de vacacións, non esquezas todos eses
consellos. As accións que fagas influirán nas plantas
e animais que te rodean. No aire e na auga. Axuda
a que ti, a túa familia e os teus amigos e amigas
vivan mellor e nun mundo máis limpo e sostible!
Recordas os tres erres? Seguro que si!

Mireia e Brais queren ir á praia. Aloia e Tomé prefiren ir ao campo.
Lembras a onde fuches ti o último verán? Debúxao aquí!

