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RELACIÓN 
CON OUTRAS ÁREASAUTOR

POR QUE 
LER ESTE LIBRO 

RESUMO 
DO ARGUMENTO 

PARA QUEN 
É ESTE LIBRO 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

Para todo tipo de lectores, 
en especial os que gozan 
coas historias curtas, pois 
son relatos con tramas ase-
quibles, reforzados con di-
vertidas ilustracións.

A obra recolle catro con-
tos que teñen en común 
que os personaxes son ve-
hículos sobre rodas de pe-
queno tamaño que amosan 
a súa afouteza, a lealda-
de cos seus donos, os seus 
desexos de liberdade ou os 
seus sentimentos ao que-
daren vellos e seren substi-
tuídos por vehículos máis 
modernos. Estes insólitos 
personaxes reciben sem-
pre a súa recompensa por 
se comportaren de acordo 
cuns valores.

Porque reúne catro relatos 
moi sinxelos con insólitos 
protagonistas que demos-
tran a importancia de con-
tar cuns valores éticos de 
conduta.

Valores sobre rodas

A superación.
A vontade.
A bondade

Graham GreeneTodo marcha 
sobre rodas

TALLER DE ESCRITURA

Os vehículos que aparecen 
nesta historia eran moi ha-
bituais noutro tempo, pero 
na actualidade dispoñe-
mos doutros máis moder-
nos. Proponlles que elixan 
algún medio de transporte 
do mundo de hoxe e que 
inventen unha aventura 
da que puidesen ser pro-
tagonistas. 

INDIVIDUAL

Pídelles que identifi quen nas catro historias do libro os se-
guintes aspectos:

• Onde se desenvolve o relato?
• Quen son os personaxes principais?
• Cal é o problema?
• Como se resolve?
• Recompensa fi nal.

PARELLAS

Pídelles que, por parellas, identifi quen razoadamente situacións 
e personaxes que demostran a importancia de non renderse 
perante as difi cultades, a valentía, a solidariedade, a amiza-
de, o feito de arriscarse polo que un desexa, non sentir ver-
goña cando as cousas non saen como as planeamos, a lealda-
de e que tanto os homes como as mulleres poden chorar para 
expresaren os seus sentimentos.

GRUPO

Nestes contos hai exemplos de comportamentos bondadosos e 
malvados. Proponlles que identifi quen nos relatos da apisoa-
dora, no da carrilana e no do coche de bombeiros os perso-
naxes que desempeñan o papel de antagonistas. En relación 
á bondade, pregúntalles en que consiste ser «unha boa per-
soa». A seguir que razoen sobre as actitude de Mister Potter 
e de Pancho Carrís. Son boas persoas? Pensan nos demais? 

CIENCIAS DA NATUREZA / EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Pídelles que debuxen un mapa semellante ao que aparece nas 
páxinas 58-59 no que sinalen os puntos fundamentais da con-
torna, ben da súa vila (se viven nese espazo) ben dos barrios 
que teñan máis próximos (se residen na cidade).

Nº DE PÁXINAS: 104

Ciencias da Natureza.
Educación Artística

Sociais e cívicas


