
 

      Esta árbore chámase Madia. 
     Pode chegar a medir 24 metros, é moi alta.
     O seu tronco é groso e duro. 
     Pode chegar a vivir 109 anos porque é tan grande e duro que ninguén o pode derribar.
     Soe vivir en sitios temperados coma nos montes onde lle da o sol.
     Ten dous ollos grandes coma platos e negros coma covas escuras. Ten unha boca mediana e 
sempre aberta porque é moi sorrinte.
     Da un froito moi rico chamado “paspa” que está cuberto de 
     A raíz é moi longa e por iso permítelle crecer ata 24 metros e absorber auga e minerais. 
Cando chove absrobe polas follas e fabrica o alimento.
      As súas follas son de cor vermella e amárela, e deixan que a planta poida absorber 
os minerais. 
     A Madia serve para facer un tipo de espadas, unha cama moi dura, unha especie de 
pintaunllas e para facer bonecos.
     A esta árbore gústalle moito cantar, e cando canta austa a moitas persoas que pasan por 
diante. 
     A súa canción favorita é “LA, LA, LA ,LA, LA”.
     Ten uns dentes mortos de risa porque non come pola boca e só ten dous.
     Cando ve paxaros nas súas pólas grita
pitando. 
     Cando deixan unha pluma o grito óe
     O seu tronco soe ser azul e as herbas de onde vive son violetas.
     Soe ter unha especie de lique
rosa. 
      Vive cerca do río onde os peixes ás veces danlle coa cola.
     Cando ve unha mariquita ponlle olliños e di
     Non lle gusta nada que os pasarons lle caguen nas follas porque só se molla cando chove ou 
cando os peixes lle dan coas colas.
     Faille moita gracia as cóxegas cando os vermes lle tocas
     E esta é a nosa planta inventada.

Pode chegar a medir 24 metros, é moi alta. 

Pode chegar a vivir 109 anos porque é tan grande e duro que ninguén o pode derribar.
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Ten dous ollos grandes coma platos e negros coma covas escuras. Ten unha boca mediana e 
sempre aberta porque é moi sorrinte. 

Da un froito moi rico chamado “paspa” que está cuberto de follas vermellas.
A raíz é moi longa e por iso permítelle crecer ata 24 metros e absorber auga e minerais. 
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A esta árbore gústalle moito cantar, e cando canta austa a moitas persoas que pasan por 

nción favorita é “LA, LA, LA ,LA, LA”. 
Ten uns dentes mortos de risa porque non come pola boca e só ten dous.
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Non lle gusta nada que os pasarons lle caguen nas follas porque só se molla cando chove ou 
cando os peixes lle dan coas colas. 

Faille moita gracia as cóxegas cando os vermes lle tocas as raíces.
E esta é a nosa planta inventada. 

Pode chegar a vivir 109 anos porque é tan grande e duro que ninguén o pode derribar. 
 

Ten dous ollos grandes coma platos e negros coma covas escuras. Ten unha boca mediana e 

follas vermellas. 
A raíz é moi longa e por iso permítelle crecer ata 24 metros e absorber auga e minerais. 

As súas follas son de cor vermella e amárela, e deixan que a planta poida absorber a auga e 

A Madia serve para facer un tipo de espadas, unha cama moi dura, unha especie de 

A esta árbore gústalle moito cantar, e cando canta austa a moitas persoas que pasan por 

Ten uns dentes mortos de risa porque non come pola boca e só ten dous. 
Ahhhh, por favor marchádevos!- E os paxaros saen 

 
polo tronco que soe ser de dúas cores: laranxa e un pouco 

Non lle gusta nada que os pasarons lle caguen nas follas porque só se molla cando chove ou 

as raíces. 


