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PROPOSTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Serxio é moi valente, aínda 
que ás veces sente medo 
coma no conto. Pídelle ao 
teu alumnado que escriba 
a que outras cousas lle pode 
ter medo Serxio. Ademais 
teñen que argumentar co-
 mo farían eles para afas-
taren eses medos. 

INDIVIDUAL

Pide aos teus alumnos que comparen os debuxos das páxi-
nas 4-5 e 62-63 e contesten as preguntas a seguir: 

• ¿En que se diferencian? 
• ¿Que mudou en Serxio? ¿Por que? 
• ¿Como consegue superar Serxio os seus medos?

GRUPO

Propón un exercicio de memoria conxunto para ver se son 
quen de lembraren os nove primeiros trazos do monstro da 
historia. Logo, cada lector pode ir engadindo un máis ata que 
todos inventen algún (10 cóxegas, 11 caramelos...). 

Cada un deberá repetir todo o que dixeron os compañeiros 
anteriores engadindo un novo trazo; deste xeito trabállanse 
a capacidade memorística e a creatividade. 

Para rematar, pódese realizar un debuxo, individualmente ou 
en grupo, do novo monstro inventado.

CIENCIAS DA NATUREZA

Aproveita a lectura do libro para traballar a imaxe corporal. 
O profesor describirá, cada vez máis rápido, un monstro 
inventado nomeando diferentes partes do corpo (caluga, curvas 
da perna, calcaño, nocello...) que os alumnos deben ir sinalando 
a medida que avance a descrición.

MATEMÁTICAS

Propón aos teus alumnos que elaboren diversas operacións cos 
números que saen na historia. Podes facer un exercicio de 
cálculo mental espontáneo con preguntas deste tipo: 

• Se teño dous ollos, tres narices e catro bocas, ¿canto suma en 
total?

• Se teño cinco embigos, pero tápome tres, ¿cantos se me ven?

Porque é unha lectura que 
transmite a idea de supe-
ración dos medos infan-
tís, imaxinarios e obsesi-
vos, cando se enfrontan 
estes con intelixencia, va-
lentía e con moitas doses 
de optimismo e sentido do 
humor. 

Para primeiros lectores. 
A súa estrutura repetitiva 
facilita a lectura mesmo 
para aqueles que poden 
ter máis di� cultades para 
descifraren o código ou 
comprenderen contidos.

O pequeno Serxio encón-
trase só no seu cuarto como 
todas as noites e comeza a 
imaxinar formas de mons-
tros por mor das sombras 
das árbores sobre a parede. 
Sente medo, mais lonxe 
de amedrentarse, é valente 
e enfróntase aos monstros, 
isto é, ao seu propio medo, 
creando un tras outro se-
res cada vez máis feos coa 
súa imaxinación que fan 
fuxir os anteriores e deixan 
o rapaz entre gargalladas 
e felices soños.  

O domador 
de monstros
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