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Unha pequena 
trasnada 
con boa 
intención

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

Pupi oíu que o seu veciño 
ten a cabeza chea de fume 
e está moi preocupado por-
que cre que está enfermo, 
así que acode ao seu ami-
go Nachete. Resulta que o 
que lle pasa é que ten a ca-
beza baleira, así que terán 
que encherlla como sexa. 
Pupi, Coque e Nachete ar-
gallan a maneira de levar a 
cabo un plan. Semella un 
pouco perigoso, pero ao fi -
nal todo sae de marabilla. 

Para lectores aos que lles 
gustan especialmente os 
libros de aventuras que 
xorden nun contexto co-
tián e para os afeccionados 
ao personaxe de Pupi e ás 
súas divertidas anécdotas. 

Pupi e a cabeza chea 
de fume

María 
Menéndez-Ponte

A creatividade 
e a imaxinación.
O traballo en equipo.
A importancia de non 
xulgar as persoas

Despois de traballar coas 
frases feitas, pídelles que 
escriban un breve texto 
que comece así: Cando es-
tou nos biosbardos adoito 
pensar en... no que expre-
sen en que pensan cando 
se distraen ou deixan voar 
a imaxinación.

INDIVIDUAL

Pídelles aos teus alumnos que realicen un cadro no que iden-
tifi quen os elementos que conforman a presentación, o nó 
e o desenlace da historia que leron.

PARELLAS

Cada parella inventará un chiste ou unha ocorrencia graciosa 
baseada nun xogo coas palabras ou coa estrutura pregunta-res-
posta, como fai Nachete na páxina 6 (nume, fi llo do número).

GRUPO

Na cabeza das persoas hai ideas, pensamentos e lembranzas. 
Dividiremos a clase en tres grupos para apuntar ideas xeniais 
(para divertirnos, para mellorar o mundo...), pensamentos (sobre 
asuntos que nos preocupan, sobre o que acontece na escola...) e lem-
branzas (recordos especiais, amigos ou parentes que xa non están...). 
Finalmente, faremos unha posta en común na que se valorará 
especialmente o feito de razoar dialogando e verbalizando ar-
gumentos que apoien a oportunidade das nosas achegas.

GRUPO

Esta historia permite traballar sobre a importancia da lingua 
para se comunicar, a necesidade de coñecela e empregala ben 
e o valor das palabras. 

Elaborade entre todos unha listaxe das vosas palabras favori-
tas, ben pola súa sonoridade, ben pola realidade que desig-
nan, e outra coas palabras que non nos gustan. 

Tras explicar o signifi cado de frases feitas como «ter a cabeza 
chea de fume», podemos buscar e aprender a utilizar outras, 
por exemplo: «fuxir co rabo entre as pernas», «ter un foguete 
no cu», «dar no cravo», «estar nos biosbardos», etc. 

Aprender a aprender.
Comunicación 
lingüística.
Sociais e cívicas


