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Porque o personaxe de 
Pupi constitúe un valor 
seguro entre os nenos e as 
nenas pola simpatía e o ca-
riño que esperta. 

Pupi e os seus amigos 
van xogar á casa de Co-
que, pero este négase a 
deixarlles os xoguetes por-
que está moi consentido e 
sempre quere saír coa súa. 
Para sorpresa de todos, de 
súpeto, o cuarto convérte-
se nun vello salón do oes-
te cun vaqueiro fanfurri-
ñeiro e abusón cuspidiño 
a Coque. Daquela, Coque 
sente vergoña e entende 
que os seus amigos mere-
cen unha desculpa polo 
seu mal comportamento.

Para primeiros lectores, xa 
que se trata dunha histo-
ria sinxela con ilustracións 
que apoian o relato e con 
elementos moi recoñeci-
bles. Para todos os afeccio-
nados ás series de libros so-
bre un mesmo personaxe. 

Aquí xogamos todos!

As relacións de grupo.
A diversión.
A xenerosidade 
fronte ao egoísmo

María 
Menéndez-Ponte

Pupi e a aventura 
dos vaqueiros

Os personaxes desta his-
toria viaxan, grazas aos 
poderes de Pupi, a outro 
escenario. Anímaos a 
que escriban a que lugar 
lles gustaría viaxar ou en 
cal lles gustaría aparecer 
de súpeto.

INDIVIDUAL

Propón que cadaquén faga unha listaxe de todos os xoguetes e 
xogos que aparecen no libro, dividíndoos en dous grupos: os 
que serven para xogar só e os que serven para xogar en grupo. 

Pídelles tamén que pregunten na casa a que adoitaban xogar 
os pais cando eran pequenos para facer notar os cambios nos 
xeitos de divertirse e enredar. 

PARELLAS

Organiza a clase por parellas e pídelle ao teu alumnado que 
describa o comportamento de Coque na primeira parte da 
historia: fachendoso, perrenchudo, faltón, enfadado, enrabiado, 
agresivo, egoísta, mentireiro, trampuzas, pegón... 

A seguir, fai notar o cambio de espazo na segunda parte (xa 
non están no cuarto), reparando nas actitudes de Coque: 
preocupado, indignado, avergoñado, desconcertado, valente, arre-
pentido, xeneroso... 

GRUPO

Facede entre todos oralmente un retrato de Pupi. É un neno 
un pouco especial? En que se nota? Que carácter ten? Bus-
cade información sobre Pupi e outros títulos da súa serie e 
realizade un mural con debuxos e textos explicativos sobre 
os personaxes, as súas características e aventuras.

GRUPO

Dialoga con eles do que saben das historias do oeste, dos va-
queiros e dos indios, dos shéri� s, como son as súas roupas 
ou como vivían. Probablemente dispoñen de moita infor-
mación (por exemplo, Woody, o boneco de Toy Story, é un va-
queiro) e mesmo dalgúns disfraces que se poderían utilizar 
para ofrecerlles datos sobre a conquista do oeste americano 
e a vida dos indios. 

Educación Artística.
Educación Física

Ciencia e tecnoloxía


