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Antes de nacer XA ERAN DIFERENTES.



Tamén tIÑAn algo en común.

En qué se asemellan?

ALBATROSTUCANO PAXARO AMARELO CACATÚA PETO REAL PATO MANDARÍNVOITRE



PAXaro AmarElo  
noN podía voar 
coAS súas pequenas ás. 



Paxaro Amarelo  
era moi habilidoso.
Coas súas pequenas ás
conseguía arranxar 
calquera cousa...

Tamén creaba
novos inventos.



O que máis lle gustaba 
era compartir os seus inventos.

La, la la la, la...

Quiiq - Quiiq…!! 



Un conto sobre
o valor de compartir.

Paxaro Amarelo convídanos
a coidar o planeta
no que vivimos
e a ceibar as nosas ideas
polo ben común. 
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