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O PRINCIPIÑO
Act. 1-Que é o Principiño?

O Principiño é un neno que marcha do seu asteroide.
Neste  viaxe  o  Principiño  coñece  ao  aviador,  ao  borracho,  ao
farolero, ao zorro...etc.
Aprende valores como o amor e a amizade.
O autor é Antoine de Saint-Exupéry.
O libro foi  traducido a decenas de linguas,  como o  Galego,  o
Castelan, o Inglés...etc.
Foi publicado en abril de 1.943, nos Estados Unidos.

Act. 2-Resumo do Principiño
O Principiño conta a historia dun piloto que esnafrou no deserto
do Sáhara, onde se atopa ao Principiño.O piloto descubre a gran
historia  do Principiño,  que comeza no seu asteroide B612,  alá
vivía con 3 volcáns.

Un día encontrase unha flor moi fermosa da que se enamora. A
súa flor é demasiado caprichosa e dramática, entón o Principiño
decide marchar e vive unha gran aventura. Coñece ao zorro, que
se fai o mellor amigo do Principiño.

Act.3: Análise de frases do Principiño.
“O esencial é invisible para os ollos”



Esta frase dilla o zorro ao Principiño antes de marchar. Significa
que  o  máis  importante  non  se  pode  ver  cos  ollos,  pero  si  co
corazón.

“Foi o tempo que pasou coa sua rosa o que a fixo tan
importante”

É outra das frases que lle di o zorro ao Principiño. Significa que
as relacións son cultivadas ao longo do tempo.

“So tes que pedir a cada un o que cada un pode dar”

Esta frase é dita polo rei ao Principiño. É unha frase que fala
sobre a importancia da bondade no poder.

Act.4 Personaxes e elementos
O principiño:

O  Principiño  é  o  personaxe  principal  da  historia.  Vive  nun
asteroide, que abandonou para viaxar en busca dun amigo.

O piloto:

O  piloto  é  o  narrador  da  historia  do  Principiño.  Coñece  ao
Principiño por unha avaría que tivo no deserto.

A rosa:

A rosa é o obxecto de amor do Principiño, pero a súa relación é
moi difícil.


