
 

 

A HISTORIA DE PINGUIÑA 
 

Pinguiña é unha gota de auga que vive acompañada doutras moitas gotas no río Ladra, na Terra Chá. 
No río pasaba os días tranquila e leda rodeada de todas as súas irmás, as outras gotas de auga. 
Un día mentres estaban a xogar deslizándose polas correntes do río, viu como dende o ceo caían outras gotas 
de auga. Abraiada por este fenómeno, deseguida lle preguntou a unha delas quen era e como chegara ata alí: 
Son unha gota de chuvia que saín dun mar moi grande, dende alí subín ás nubes e logo baixei ata aquí. 
Todo isto destapou unha curiosidade aventureira en Pinguiña. 
Un día de verán pinguiña decidiu emprender a súa aventura. Púxose ao sol e empezou a sentir como o seu 
corpo se ía convertendo en vapor e empezaba a subir ata chegar ás nubes. 
Non tardou moito en volver á súa casa caendo en forma de chuvia. Súas irmás rodeárona para que lles 
contara a experiencia. Contoulles que un día caera nun campo moi seco, que grazas a ela se volvera verde, e 
que os animais puideran alimentarse. 
Pinguiña volveu marchar e á volta da súa nova aventura contoulles que caera nunha fonte que estaba seca e 
así uns nenos sedentos puideran beber. 
Noutra das súas viaxes contoulles que fora parar a uns depósitos, que circulara por uns tubos, que saíra por 
unha billa e que caera nunha bañeira onde uns nenos estiveran a xogar con ela mentres se bañaban. 
Noutra viaxe relatoulles que ía tanto frío que viaxara á terra en forma de neve e que fixeran con ela un 
boneco moi grande. 
Pinguiña decidiu seguir viaxando e volver ás nubes, pero nesta ocasión tardou moito porque cada vez chovía 
menos e Pinguiña sentía morriña. 
Por iso non debemos contaminar e temos que coidar a natureza para que o tempo non cambie e Pinguiña  
poida seguir a realizar as súas viaxes. 
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