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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. 

A cuadrilla de Pupi creou 
un club de dinosauros, e 
cada neno debe achegar 
algo relacionado con eles. 
Pupi decide fritir unhas 
patacas con forma de di-
nosauro, pero como non 
sabe, arma unha boa des-
feita na cociña. Finalmen-
te lévaas sen fritir e, para 
sorpresa de todos, as pa-
tacas convértense en di-
nosauros de verdade. Así, 
Pupi logra calarlle a boca 
ao consentido de Coque

Para lectores aos que lles 
gustan especialmente os li-
bros de aventuras ou para 
aqueles aos que lles encan-
tan os dinosauros. Para to-
dos os afeccionados ás sa-
gas de personaxes e ás his-
torias de Pupi. 

Parque Xurásico

O traballo en equipo.
As relacións de grupo.
Os dinosauros

María 
Menéndez-Ponte

Pupi e o club 
dos dinosauros

Pregúntalles que tal se lles 
dá cociñar. Saben algunha 
receita? Anímaos a que es-
criban unha receita de co-
ciña que sexa fácil (boca-
dillo de xamón, patacas de 
bolsa con salsa de tomate...). 
Tras revisar os borrado-
res, fotocopia todas as re-
ceitas definitivas e repar-
te un exemplar a cada un 
do Libro de cociña da clase.

INDIVIDUAL

Pídelles aos teus alumnos que enchan un cadro coma este para 
diferenciar as dúas partes nas que se divide o libro e que colo-
quen nel onde están os personaxes e as cousas que acontecen:

ONDE ESTÁN 
OS PERSONAXES

QUE ACONTECE

PRIMEIRA PARTE

SEGUNDA PARTE

GRUPO

Divide a clase en pequenos grupos de 4 ou 5 alumnos e pro-
pón que cada un funde un club.

Primeiro, fabricarán unhas chapas para colocar no peito co de-
buxo que o simbolice (un can, unha montaña...).

Con plastilina, ou calquera outro material, formarán unhas fi-
guras relacionadas co tema elixido para o seu club.

Finalmente, exporanse os traballos na clase ou no centro.

CIENCIAS DA NATUREZA

A través de láminas ou de internet, mostra as imaxes dos di-
nosauros que aparecen no libro e realizade entre todos unha 
aproximación ao mundo destes animais: de que se alimenta-
ban, como se extinguiron, por que sabemos da súa existencia, 
etc. Probablemente teñen moita máis información da que eles 
mesmos cren. Reflexionade sobre este feito: a que se debe?
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