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Que medo dan as pantasmas!
Nº DE PÁXINAS: 64

Cada alumno escribirá 
un breve texto sobre o seu 
mellor amigo, na que in-
clúa quen é, a que xogan 
cando están xuntos, se 
adoitan durmir algunha 
vez un na casa do outro, 
o que fan nese caso, etc.

INDIVIDUAL

Pídelles aos teus alumnos que realicen un cómic sinxelo coa 
historia de Pedro e o lobo que se conta nesta aventura de Pupi 
e que lle engadan unha refl exión fi nal sobre o que pasa si se 
contan mentiras seguido. Cando estean rematados, poden 
expoñerse na aula.

GRUPO

Establece un diálogo cos alumnos para que expresen oralmen-
te todo aquilo que lles fai sentir medo (a escuridade, as pan-
tasmas, os monstros, durmir só...). Falade da importancia de co-
municarlles estes medos aos adultos e das maneiras de ven-
celos e superalos. 

GRUPO

Propón que comparen as ilustracións das páxinas 19, 29 e 42 
nas que aparece a nai de Nachete coa fi nalidade de que repa-
ren en que posúen un trazo común. Explícalles o signifi ca-
do dos signos cinéticos e das metáforas visuais (estrelas para 
indicar a dor, corazóns para sinalar o namoramento, diversos tipos 
de liñas para amosar o enfado ou o desconcerto dos personaxes...), 
utilizando exemplos extraídos dos cómics. 

GRUPO

Realizade entre todos unha listaxe no encerado coas cousas 
que hai que facer polas noites antes de se deitar (cear, lavar os 
dentes, poñer o pixama...) sinalando cales poden facer sós para 
que comprendan o importante que é que sexan cada vez máis 
autónomos e independentes. Tamén se pode abordar se na súa 
casa existe o costume de que lles lean contos antes de dur-
mir ou non, que contos coñecen, quen adoita lérllelos, etc.

Para lectores que gozan 
coas aventuras da serie de 
Pupi e que senten medo 
polas noites. 

Porque o personaxe de 
Pupi constitúe un valor 
seguro entre os nenos e 
as nenas pola simpatía e o 
cariño que esperta e por-
que conta unha anécdo-
ta divertida e recoñecible 
para os pequenos lectores. 

Pupi vai pasar a noite á 
casa de Nachete e coas súas 
risas e xogos non dan dur-
mido. A nai de Nachete 
enfádase cada vez máis, 
pero eles bótanlles a cul-
pa ás pantasmas. Ao fi nal a 
mentira convértese en rea-
lidade e os dous morren co 
medo de verdade. Daque-
la, a nai de Nachete cón-
talles a historia de Pedro 
e o lobo para demostrar-
lles o que acontece cando 
un xoga a dicir mentiras.

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor. 
Ciencia e tecnoloxía

A amizade.
A diversión.
O medo nocturno
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