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RESUM
En Pomelo és un elefant rosa, menut com un cargol, que viu feliç en
un hort sota una flor de dent de lleó. La seva trompa és molt llarga,
tant llarga que sovint no sap que fer amb ella: posar-se-la com un
turbant al voltant del cap? com si fos un collaret? A vegades li fa nosa
però també la fa servir per fer bromes, menjar maduixes silvestres,
fer pompes se sabó.
De tant en tant, en Pomelo té por: de la nit, de l’infinit, de que la
seva trompa desaparegui o creixi molt, d’equivocar-se de conte, de
que algú li agafi el lloc sota la seva flor de dent de lleó...
Però també passa dies divertits tot viatjant damunt d’un cargol,
navegant per la rosada, fent de font i moltes altres coses...

Tiene miedo de haberse equivocado de cuento.

OBJECTIUS
Aquest petit elefant és una bona excusa per poder tocar molts temes.
De natura reflexiva, no para de fer-se preguntes sobre totes les coses
que coneix i desconeix. En aquest llibre es parla de l’acceptació d’un
mateix, de la por i del divertiment.
Primer caldrà mirar la portada, la contra portada i les guardes de
davant i de darrere per veure si ens donen pistes sobre el
personatge.
Un cop assumit que es tracta d’un elefant de butxaca amb una
trompa llarguíssima, llegir les tres històries del conte.

MATERIAL
Tisores, paper, colors, feltre, plastilina, pedres, teles, pintura rosa.
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PROPOSTA D’ACTIVITATS
A- Crear un Pomelo pedra com el de la imatge 4
Tots el nens poden tenir el seu Pomelo creat per ells.
També es poden crear altres personatges del conte com la tortuga
Gantok o el cargol Gigi.

B- Crear un racó Pomelo.
Triar el tipus de Pomelo: de papier maché, de plastilina, amb feltre,
pintat: imatges: 1, 2, 3 i 5.

PER SABER-NE MÉS
Altres llibres de l’autora i de l’illustrador
Pomelo en elefantástico
Pomelo al otro lado del huerto
Pomelo se pregunta
Pomelo viaja

