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Para todo tipo de lectores, 
porque a pesar da cantida-
de de texto, a historia sé-
guese doadamente.

En dous reinos veciños es-
quecen invitar a bruxa ao 
bautizo dos príncipes her-
deiros. Ela, en vinganza, 
failles un particular aga-
sallo: unha sopeira e un 
cazo, que xuntos propor-
cionan unha sopa marabi-
llosa, mais separados non 
serven para nada. Os reis 
argallarán absurdas estra-
texias para acadar o que 
non teñen e mesmo che-
garán a declararse a gue-
rra, pero só os rapaces so-
lucionan o problema.

Porque constitúe un ex-
celente exemplo de como 
grandes conflitos se po-
den solucionar chegando 
a un acordo.

Non á guerra

A sopeira e o cazo Michael Ende A resolución 
de confl itos.
A teimosía e o orgullo

Explícalles que nesta his-
toria os apelidos indican 
calidades dos personaxes: 
Furtadelas e Raspuñeiro son 
os ladróns; Perrenchuda, 
a bruxa, etc. Pídelles que 
elixan dous apelidos que 
reflictan algún trazo da 
súa personalidade e que 
expliquen as razóns da súa 
escolla (Escachavasos Dur-
miñona, porque moitas veces 
me cae o vaso cando estamos 
comendo ou ceando e...). 

INDIVIDUAL

Pídelles aos teus alumnos que sinteticen o contido do libro en 
catro debuxos a partir destas ideas:

1. O enfado da fada Petronila Perrenchuda.
2. A sopeira nun reino e o cazo no outro.
3. Os reis dos dous reinos tirando cada un dun lado da sopeira e o cazo.
4. O príncipe e a princesa comendo a sopa felices.

GRUPO

Anímaos a que busquen e escriban exemplos nos que se apre-
cie que os reis de ambos os países eran moi parecidos (forma 
de ser, de divertirse, toma de decisións...). Despois, poñede en 
común todos os exemplos.

GRUPO

Como se ve no relato, é fundamental chegar a un acordo can-
do hai dúas partes en con� ito. Insiste na idea de que para re-
solver os problemas cómpre cavilar moito e con tino e des-
botar ideas que non conducen a ningures. Nesta historia a 
solución chega a través da amizade dos � llos, pero, que oco-
rrería se non chegasen a coñecerse? Propón que lles ofrezan 
outra alternativa aos reis de ambos os reinos.

• Primeiro, todos os alumnos pensarán unha solución e a es-
cribirán nun folio (que a sopeira e o cazo sexan os meses pares 
para un reino e os impares para o outro).

• Despois, lede en voz alta todas as propostas; simultaneamente 
poden irse descartando unhas e aceptando outras, tras ofre-
cer as oportunas explicacións para quedar coas máis lóxicas.

• Por último, votade entre todos cales son as mellores solucións.

Sociais e cívicas


