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O PRINCIPIÑO
1.QUE É O PRICIPIÑO?

O principiño é unha narración curta que escribiu un escritor
chamado ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY. A historia fala dun pequeno
príncipe que era moi travieso, na cual descubre a forma que os adultos ven
a vida e comprenden o amor e a amizade.
O principiño é un dos mellores libros de todos os tempos.É un libro moi
recomendado para os nenos.
Foi publicado en abril do 1943,en Estados Unidos.
Foi traducido a todas as linguas,e presentado en teatro,o cine, etc...

2. RESUMO DO CONTO

O príncipiño conta a historia dun piloto que,  ao tentar arranxar o seu
avión no medio do deserto do Sáhara, atópase un pequeno príncipe que ven
do ASTEROIDE B-612, que lle pide debuxar un año.

3.ANÁLISE DAS FRASES

“O ESENCIAL É INVISIBLE PARA OS OLLOS”
Isto significa que o verdadeiro valor das cousas escapa aos ollos pero non 
ao corazón. O evidente non sempre é o máis importante.

“FOI O TEMPO QUE PASOU COA SÚA ROSA O QUE A FAI TAN
IMPORTANTE”

Significa que as relacións e afectos son cultivadas ao longo do tempo.

“SE TI VES, POR EXEMPLO, ÁS CATRO DA TARDE, DENDE AS TRES
EN PUNTO EMPEZAREI A SER FELIZ”

Expresa a felicidade que nos produce a amizade.

4. PERSONAXES



O PRINCIPIÑO
O principiño é o personaxe principal do conto. Cando chega a terra coñece
ao piloto.
O PILOTO
O piloto narra a historia do principiño.
A FLOR
A flor é o obxecto de amor do principiño.
O ZORRO
O zorro é o amigo que encontra o principiño 
O AÑO E A CAIXA
O principiño pídelle ao piloto que lle debuxe un año, non lle gustaba como
facía ata que volveu debuxar unha caixa e díxolle que o año estaba dentro.
Iso gustoulle máis.
O ELEFANTE DENTRO DA BOA
O  narrador  conta  que,  cando  era  neno  debuxou  un  elefante,  pero  os
maiores pensaban que era un sombreiro.
O ASTRÓNOMO
Un astrónomo turco foi descubridor do ASTEROIDE B-612(onde vive o
principiño).
OS BAOBABS
Todos os días, o principiño limpa de herbas o chan do seu planeta.
A SERPE
A serpe é o primeiro personaxe que conversa co pricipiño na terra.
O REY
O rey é un personaxe que dice reinar sobre todo o universo.
O BORRACHO
O borracho é un personaxe que bebe para olvidar a vergoña de beber.


