
O PINGÜÍN FERMÍN E OS SEUS AMIGOS DO ZOO

Había unha vez un zoolóxico no que vivían moitos animais. Era un zoo 
moi especial porque non había gaiolas e os animais andaban en liberdade. Os 
visitantes podían velos desde un trenciño que pasaba polo zoo.

Un día  chegaron  tres  novos  animais:  Unha  tartaruga,  un  león  e  un 
pingüín que tiñan 6 anos. O pingüín chamábase Fermín. Estes tres animais 
eran amigos porque viviran xuntos noutro zoo. Ao chegar, decidiron facer un 
concurso:

- Imos ver quen fai máis amigos no zoo – propuxo o león.
- De acordo – dixeron a tartaruga e o pingüín.
Comezou a  tartaruga.  Ela  era  tímida  e  vergonzosa  e  asustábase  con 

facilidade dos demais. Foi andando moi a modo polo zoo, ata que chegou a 
unha praza na que se reunían moitos animais. Cando xa estaba na praza os 
animais berraron.

- ¡Eh, mirade! ¡Unha tartaruga, imos vela!
Todos  botaron  a  correr  cara  á  tartaruga  e  ao  chegar  empezaron  a 

preguntarlle  como  se  chamaba  e  de  donde  viñera.  A  pobre  tartaruga 
asustouse ao ver que os animais a arrodeaban e lle preguntaban sen parar e 
escondeuse na súa cuncha.

Os animais insistían:
- ¡Sae da túa cuncha! ¡Querémoste coñecer!
Pero era imposible. A tartaruga seguía escondida e sen querer sair. Os 

animais do zoo cansaron de esperar e decidiron marchar de alí e deixala en 
paz, así que a tartaruga xa non podía gañar o concurso de facer amigos.

Era a quenda do león,  que seguiu buscando aos animais  ata  que os 
volveu a atopar noutra praza do zoo. Pensou o león:

- Co meu truco para facer amigos gañarei o concurso.
Comezou a correr cara aos animais,  a ruxir moi forte e a ensinar os 

dentes. Os animais, ao velo, berraron:
- ¡Un león! ¡E ven moi furioso e berrando! ¡Fuxamos!
E saíron correndo moia sustados.
O león berraba e ruxía máis:
- ¡Non fuxades, que quero ser o voso amigo!
Pero os animais marcharon a toda présa.
A tartaruga e o pingüín achegáronse e sorrindo dixéronlle:
- ¡Ha, ha, ha! Tampouco o teu truco de berrar e ruxir che serviu para 

facer amigos.
- A ver ti, pingüín Fermín, se es capaz de facer amigos- díxolle o león 

un pouco enfadado.



O pingüín Fermín foi marchando polo Zoo e volveu a ver aos animais 
xunto a unha fonte e pensou:

- Seguro que o meu truco non me falla para facer amigos e gaño o 
concurso.

Claro,  o  pingüín  sempre  sorrí,  é  amable  e  nunca  se  queda  calado. 
Achegouse aos animais moi sorrinte e díxolles:

- Bos días, ¿que tal estades?
Porque Fermín sempre saudaba cando quería facer amigos. Os animais 

quedaron un pouco sorprendidos. Mirándoos aos ollos, díxolles:
- Chámome Fermín e cheguei hoxe novo ao zoo.
E mirando ao animal máis próximo, preguntoulle como se chamaba. 

Pouco  a  pouco  todos  os  animais  lle  foron  dicindo  o  seu  nome.  Fermín 
sempre sorría e era amable con todos, de maneira que moi axiña os animais 
confiaron nel e foron seus amigos.  Escoitaba o que lle dicían os demais e 
contestaba amablemente ao que lle preguntaban e se algo non lle gustaba ou 
non lle  apetecía,  dicíao,  pero  sen enfadarse.  Fermín  sempre  animaba  aos 
demais e os felicitaba cando algo lles saía ben.

Así que a tartaruga e o león recoñeceron que Fermín gañara o concurso 
e que o seu truco de ser amable, sincero, sorrir e felicitar aos demais era o 
mellor para gañar o concurso de facer amigos no zoo.

E colorín, colorado, este conto está rematado.

Truco que ensina:
-  Para  facer  amigos  :  Saudar,  sorrir  e  ser  amable,  falar,  animar  aos 

demais e felicitalos se fan algo ben.

Actividades:
- Facer un debuxo sobre o conto. Colorar o debuxo de Fermín.
- Facer unha dramatización do conto.
-  Preguntas  sobre  o  conto.  Inventar  preguntas  e  facelas  aos 
compañeiros.
-  ¿Que é o que nos resulta mais difícil de imitar do truco de Fermín?
- ¿Que truco adoitamos utilizar para facer amigos?
- Inventar pareados para facer amigos.

Estratexias para fomentar a conducta:
-  Realizar  xogos  de  rol:  Dramatizar  situacións,  participando  por 

parellas (Comezar unha conversa, facer amigos, pedir participar nun xogo...)
- Expoñer o debuxo coloreado de Fermín para telo de referencia...


