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Resum

¿Quién come a quién? és un àlbum il·lustrat encadenat amb il·lustracions de

gran format on cada animal es va menjant el següent, que permet conèixer un
munt d’animals i insectes i ens ajuda a entendre el fantàstic cicle de la vida. Un
llibre curiós i sorprenent.
Les il·lustracions, en blanc i negre, usen només línies i punts. Les imatges són
senzilles però molt expressives i originals.
El cicle comença i acaba amb una flor.

Nació una flor.
Los pulgones se comieron la flor.
La mariquita se comió a los pulgones. La mariquita es un insecto muy apreciado
por los jardineros porque protege a las plantas de algunas plagas como los
pulgones.
La lavandera blanca se comió a la mariquita.
Objectius
Recordar el cicle de la vida.
Gaudir de les il·lustracions.
Descripció de la proposta
Proposem una acció per a després de la lectura. Un joc basat en el popular
“cinquet”.
Primer cal fer fotocòpies de totes les pàgines i reduir-les a mida carta.
Amb el material a punt s’explicaran les normes del joc, un joc popular molt
senzill.
Les regles del joc són les següents:
Objectiu del joc: Ser el primer jugador a descartar, és a dir, a quedar-se
sense cartes abans que els oponents.
El repartiment de cartes dependrà del nombre de jugadors:
Si només hi juguen 2 o 3 jugadors: poden triar jugar només amb 10 cartes
cadascú i deixar els restants al pou, cap per avall per robar.

Si són 4 o més jugadors: es reparteixen totes les cartes.
Comença sempre el jugador que posseeix la carta Nació una flor.
A cada torn, el jugador ha de:
 Llençar una carta seguint l'ordre del llibre, és a dir, només podrà tirar qui
tingui “los pulgones se comieron la flor” o llençar una de les altres tres
cartes que comencen cicle:
 Del lobo nacieron las moscas.
 El escarabajo enterrador se comió al buho.
 En ese lugar creció la hierba.
 Passar el torn en cas que no pugui llençar o robar del pou si n'hi ha.
Guanya la ronda, el primer jugador que es queda sense cartes.
Recursos emprats
Llibre “¿Quién come a quién?
Joc de cartes.
Aspectes didàctics i metodològics
Aquesta acció pot ocupar una sola sessió.
És convenient tenir cinc jocs de cartes per poder jugar tots alhora.
Documents adjunts
Adjuntem les cartes del primer cicle.

