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RESUM
Un vell llop s’està preparant una sopa de verdures quan truca a la porta una
ovelleta que vol entrar. El llop decidit a canviar la sopa de verdures per un bon
estofat, la deixa entrar i consulta el seu llibre de receptes culinàries. Mentre,
l’ovelleta té fred, gana, el singlot, s’adormirà...i el llop la cuidarà perquè el seu
sopar estigui en les millors condicions. Quan, agraïda, l’ovelleta li fa un peto a
la galta, el llop s’entendreix i sap que no se la podrà menjar i la treu de casa. El
remordiment i el patiment per l’ovella fan que surti a buscar-la. Quan es troben
el llop la convida a quedar-se a viure amb ell i es disposen junts a menjar una
bona sopa de verdures.

“Toc, toc!
Era una ovelleta.
-Que puc passar, si us plau?- va dir l’ovelleta.
-Si, estimada, passa. Arribes just a temps per sopar!- va respondre el vell llop
amb to burleta.
L’ovelleta tremolava de fred: Brrr, brrr!
I ara!- va pensar el vell llop-. No puc menjar-me una ovelleta que està tan
gelada. Odio el menjar fred!"
OBJECTIUS
 Explicar el conte facilitant la intervenció dels nens a mesura que es va
explicant, demanant-los com creuen que el llop farà passar el fred, la gana,
el singlot...de l’ovelleta.
 Observar les il·lustracions que tenen un paper molt important. Destacar com
va canviant la cara del llop a mesura que avança el conte.
 Pensar en altres contes coneguts on surt el llop com a protagonista i veure
si hi té un paper de dolent o de bo.

 Conèixer diferents vegetals que serveixin per fer sopes de verdures.
MATERIAL
Llibre.
Diferents vegetals que poden servir per fer sopes.
PROPOSTA D’ACTIVITATS
A partir d’ara l’ovelleta i el llop viuran junts i hauran de menjar com a mínim
una vegada al dia sopa de verdures. Per tal de que tinguin cada dia un àpat
variat hauríem d’ajudar-los a trobar set sopes (com a mínim) de verdures
diferents una per a cada dia de la setmana. Per ex. carbassó, carbassa, porros,
pèsols, de ceba, d’all, d’espàrrecs, tomàquet, síndria....Es poden votar les que
més agraden.
En funció de l’edat en que es treballa es poden portar a classe aquests
vegetals o buscar-ne fotos, en el cas dels més petits. O bé treballar les
receptes directament, preguntant a casa, elaborant-les i fent un petit receptari
de les sopes de verdures triades en el cas de més grans.
ALTRES
Per si voleu escoltar el conte
http://www.youtube.com/watch?v=_BN31YlO4To

