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POR QUE 
LER ESTE LIBRO

PARA QUEN 
É ESTE LIBRO

RESUMO 
DO ARGUMENTO

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Para lectores menos ave-
zados, pois resulta doado 
de ler, tanto polo seu ar-
gumento como pola es-
casa cantidade de texto, 
ao tempo que ofrece unha 
narración de elevada cali-
dade literaria.

Porque é unha fábula 
sinxela que amosa que con 
intelixencia se poden ven-
cer grandes perigos.

Excelente estratexia!

Os corvos do xardín Aldous Huxley A astucia.
A maldade.
A preocupación 
dos pais

A señora Corvo pon un 
ovo cada día, pero sem-
pre atopa o niño baleiro e 
non entende o que aconte-
ce. Axiña descobre que os 
ovos desaparecen porque 
os papa a serpe que vive 
no tronco da súa mesma 
árbore. Aínda que supón 
un gran risco, a nai corvo 
quere matala, pero o señor 
Corvo pídelle axuda ao seu 
amigo o Moucho, quen ar-
galla un plan para acabar 
coa serpe de� nitivamente.

Le en voz alta a páxina 63 
e comenta cos teus alum-
nos. Que lle estará dicin-
do a señora Corvo á serpe?
Pídelles que escriban tres 
frases imaxinando o que 
lle dixo. Insiste na impor-
tancia do uso de exclama-
cións para amosar o enfa-
do da señora Corvo.

INDIVIDUAL

Pídelles aos teus alumnos que resuman no seu caderno o con-
tido da historia debuxando tres láminas:
1. A serpe roubando os ovos.
2. O moucho e o corvo cos ovos de barro. 
3. A serpe cos ovos dentro da barriga.

PARELLAS

Fálalles das fábulas, insistindo en que nelas os animais teñen 
comportamentos similares aos das persoas e que adoitan re-
matar cunha sentenza da que se tira unha ensinanza. 

Utiliza algunha fábula clásica para ilustrar a túa explicación e 
algún outro conto breve no que teñan que deducir a mensaxe. 

Pídelles aos teus alumnos que identi� quen por parellas os com-
portamentos humanos dos animais desta historia (a señora 
Corvo vai á compra, o señor Corvo traballa na farmacia...) e que 
pensen en cal podería ser a ensinanza do conto.

Tras escoitalos, remata cunha posta en común e escribindo 
no encerado as conclusións (astucia e paciencia para vencer o 
perigo, importancia da colaboración cos demais membros da co-
munidade...).

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Para que comprendan ben en que consistiu a estratexia do 
moucho, proponlles que cadaquén fabrique dous ovos 
de plastilina ou de arxila e que os decoren. Cando estean 
rematados, poden meterse nun calcetín e adornar a clase con 
serpes con ovos na barriga. Despois, re� exionade en voz alta 
sobre o que pretendía o moucho con esta estratexia. Matar 
a serpe? Darlle unha lección? Foi ela mesma a que bus-
cou a súa perdición?

Nº DE PÁXINAS: 72

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Educación Artística


