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Ola! Son Kidane e teño sete anos.
Tivemos que irnos da aldea onde nacín e agora
vivimos nunha pequena cidade.
Contareivos que pasou e todas as cousas que vivín.
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Axudo aos meus pais a plantar tef.
Na balsa hai moi pouca auga e parece que este
ano non choverá e haberá moita seca.
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Non temos auga nin comida.
O tef non puido medrar.
Cómpre buscar unha solución
Que inxustiza!
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Hai días que camiñamos e estamos cansos. Aínda
non atopamos ningunha aldea na que poidamos
quedar unha temporada.
Mirar a “washent” que me regalou o meu avó tráeme
moitas lembranzas, é o meu tesouro.
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Xa atoparamos unha aldea onde vivir, pero Lamlam
púxose enferma.
Temos que levala á cidade porque alí poderá visitala
un médico.
Alá lonxe vese a cidade. Por fin chegamos!
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A doutora di que Lamlam está moi enferma e
que ten que quedar no hospital.
Os meus pais están tristes.
Eu quero que Lamlam sande.
Teremos que buscar unha casa para vivir.
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Os meus pais encontraron traballo.
Agora vivimos nunha casa pequeniña que me gusta
moito.
Lamlam aínda está no hospital e imos vela.
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Como os meus pais traballan e gañan cartos, eu
podo ir á escola.
Eu nunca fora á escola e estou contento de poder
ir porque aprenderei moitas cousas.
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Teño moitos amigos e amigas.
Eu ensineilles a tocar a “washent” e eles
ensináronme os seus xogos.
Lamlam cada día está mellor.
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Xa volvemos estar todos xuntos.
Somos moi felices.
Espero que se atopen solucións para a seca para
que non se volva repetir o sufrimento que viviron
moitas persoas.
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Chámome Kidane
e teño 7 anos. Vivo en
Halako (Etiopía).
Gústame ir á escola e xogar
cos meus amigos e amigas.
E ti, como te chamas?,
de onde es?, que che
gusta facer?
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Rodea cun círculo o debuxo no que se aforra
auga.

Pinta os debuxos nos que a auga é indispensable.
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Busca as cinco diferenzas que hai nestes dous
debuxos. Cales son?
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Cales son os medios de transporte que ti
coñeces?

Cales son os que emprega a familia de Kidane?



Debuxa e escribe todas as cousas que utilizas cando
estás enfermo ou enferma.
Despois rodea cun círculo aquelas que son
imprescindibles.
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A continuación hai diferentes oficios. Pinta un
cadrado, uns cantos ou moitos dependendo de se
che gustaría realizar os oficios que se mostran ou
non. Podes escribir tres oficios máis e valoralos
tamén.

repartidor/a

mestre/a

bombeiro/a

panadeiro/a

garda

agricultor/a

médico/a

informático/a

conductor/a
de autobús

carteiro/a

froiteiro/a

varredor/a

perruqueiro/a
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Completa as seguintes frases:

A miña escola chámase

O que máis me custa é

A miña mellor amiga chámase

O
que máis me gusta facer na escola é

Esfórzome cando

Pásoo moi ben sempre que

No patio gústame xogar a



Cantos xogos coñeces?
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Acaba a historia
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Que aprendemos?

Con Kidane
aprendín que...

As diferenzas entre a vida de Kidane e a nosa son:

Entre toda a clase pensade solucións para a seca co fin de evitar
que outras persoas volvan sufrir como Kidane
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