




Jugar amb la poesia per a crèixer, per a aprendre, per a gaudir de 
les paraules...

Aquesta guia vos pot servir per a jugar a fer rimes, a conèixer què són 
les comparacions, les onomatopeies, les endevinalles, els redolins i al-
tres formes de les lletres.

Totes les activitats estan pensades per als cursos de primària. Es poden 
adaptar a qualsevol curs dels cicles. També, serveix per als més menuts 
d’infantil que comencen a jugar amb les paraules. Sols cal adaptar la 
dificultat de les paraules a emprar i de les estrofes a conjugar. 

Aquestes activitats serviran per a que els més menuts juguen molt amb 
la llengua i el llenguatge, de manera que abasten un ample ventall per 
a quan vagen aprenent, cada vegada més, a escriure qualsevol tipus de 
text.

L’espai perfecte per a desenvolupar els jocs és l’aula. En ella, el milllor 
del millor, el centre, tots assegudes i asseguts al terra en cercle i amb el 
i la profe també amb ells. Això ens permet que tots els xiquets estiguen 
veient-se les cares i promou que, en parlar u, escolta la resta. Practi-
quem, així també, l’escolta activa i l’espera per a parlar. 

De la mateixa manera una de le svirtuts d’aquests jocs és que, en prac-
ticaran la parla viva, l’oralitat. Els farà molt de bé a l’hora de, en un 
futur, parlar cara al públic.

Respecte del material que necessitarem, jugarem més amb l’oralitat 
que amb qualsevol altre. Pocs bolígrafs i el paper justet. La màxima 
expressió de jugar amb la poesia és dir-la en veu alta.

Com diu una companya, Marta, qui té un bloc que es diu fentpunta.
blogspot.com jugar amb l’oralitat ens permetrà passar una bona esto-
naaa amb el grup i, per als xiquets, serà tot un goig.

Juguem amb la poesia



El
material



Es tracta d’uns jocs que es desenvoluparan amb una baralla de car-
tes de diferents materials: animals, andròmines diverses, plantes, etc.

Podeu emprar les cartes que vos posem ací com exemple, o en podeu 
elaborar de pròpies, tot seguint aquests paràmetres.

El que gastarem







Els 
jocs



La poesia i les endevinalles estan molt nugades. De fet els jocs amb el 
llenguatge són molt similars. 

Poema Joc

Poesia i endevinalles

Marró i pelut per fora
verd i brillant per dins;
més petit que el meló
i més gran que el raïm.
Qui primer l’endevine
mostrarà el seu enginy.

(Kiwi)

Abecedari poètic. 
Salvador Comelles. 

Tots els xiquets en cercle. 
Es llegeix el poema i s’esbrina que el poe-
ma és una endevinalla.
Es repartix una carta a cada xiquet amb 
una imatge. 
Cada menut, de forma oral, haurà de crear 
i dir una mena d’endevinalla per a que la 
resta dels companys l’encerten.
Per exemple, es mostra aquesta carta:

El menut podria dir:

Els veïns es molesten a mi
perquè cante cada matí.



Les comparacions són allò que ens mostren que alguna cosa és més 
gran o menys que altra, que un animal és tan alt com... Per a la poesia 
és essencial jugar amb les coparacions

Poema Joc

Poesia i comparacions

Trena bruna
per embolicar la lluna,
trena clara
com un rajolí de sol
sobre la cara.

La rialla pren el vol
amb les ales dringadisses
de cristall i picarol.

Quines hores tan felices!
No fugiu, que el cor us vol!

Enjogassades. 
Joana Raspall. 

Tots els xiquets en cercle. 
Es llegeix el poema en veu alta i s’introdu-
eix el concepte de comparació.
Es repartix una carta a cada xiquet amb 
una imatge. 
Cada menut, de forma oral, haurà de crear 
una comparació i dir-la als companys.
Cal que es fixen en alguna característica de 
l’element de la imatge: color, mida, etc.
Per exemple, es mostra aquesta carta:

El menut podria dir:

El goril·la és negre... com el carbó.



La rima és bàsica en la poesia. Amb aquest joc, amb totes les variacions 
que admet, els xiquets practicaran fer versets rimats per a entendre el 
ritme en la poesia.

Poema Joc

Poesia i rimes

Àngel de la Dansa!
Dolça companyia!
No em deixis sol,
ni de nit ni de dia!.
No em deixis sol,
sense melodia!

Companyia Elèctrica Dharma.

Tots els xiquets en cercle. 
Es llegeix el poema en veu alta.
Es parla amb els xiquets què els fa pensar 
aquest poema. Si els pareix que és com 
una cançoneta... A partir d’aquest missat-
ge i conversa, s’introdueix el concepte de 
ritme i rima.
Els mostrem una de les imatges. En veu-
re-la cadascú ha de pensar en paraules que 
rimen, amb acabament, com la imatge 
mostrada. 
Per exemple, es mostra aquesta carta:

Davant la imatge d’una gota, els menuts 
podrien dir: gota, pota, sota, bota, cinta, 
curta...



Les onomatopeies són elements que fan crèixer els poemes i, a més a 
més, són molt atractius per als xiquets que comencen a jugar amb la 
poesia. Reproduir sorolls estranys, coneguts o d’altres els pot resultar 
encisador.

Poema Joc

Poesia i onomatopeies

Ding, dong,
sona la campana...
l’altre li respon
ning-nang
A l’envetlat
tiro-liro!
A la fira
turu-rut!
fent bum bum 
i nyigo nyigo
els músics han corregut.
Uns van a peu
trico trico!
o en carro
banzim banzam!
El que fa txing-txing
dormia
i es vesteix patim-patam.

festa major al poble. 
Joana Raspall. 

Tots els xiquets en cercle. 
Es llegeix el poema en veu alta i s’observa 
que està replet d’onomatopeies. És diver-
tit. A la poesia cap tot!
Es repartix una carta a cada xiquet amb 
una imatge, però sense que la mostren als 
companys.  
Cada menut, de forma oral, haurà de re-
produir el so o soroll que li ha tocat. La 
resta de companys hauran d’encertar de-
què es tracta. En cas que l’objecte no tinga 
un soroll se’l poden inventar.
Per exemple, es mostra aquesta carta:

El menut hauria de fer “muuuuu”.



En la poesia és molt habitual que es personifique elements, animals, 
objectes inanimats... També es coneix com la prosopopeia. Però això 
ho voran més endavant.

Poema Joc

Poesia i personificació

El melic es queixa,
es queixa el melic,
- No tinc cap germà,
no tinc cap amic...
El melic es queixa,
es queixa el melic:
-Són dues les mans,
com dos són els pits.
El melic es queixa,
es queixa el melic:
- Els dits formen grups,
d’allò més units.
El melic es queixa
es queixa el melic:
- I jo, que sóc un,
tan solet que estic...!
El melic es queixa,
es queixa el melic:
- Vull al meu costat,
un altre melic!
I el nas i la boca,
de ses queixes tips,
es queixen alhora:
- Ai, calla, melic,
que tampoc nosaltres
fórem ben servits!

Mar Pavón

Tots els xiquets en cercle. 
Es llegeix el poema en veu alta. Observem 
que hi ha una personificació. Una part del 
cos parla? Estem bojos? Nooo. És poesia.
Els mostrem una de les imatges. A tot el 
grup. Què diria aquest objecte si pogués 
parlar?
Cada xiquet haurà de posar-li veu a l’ob-
jecte. 
Per exemple, es mostra aquesta carta:

Sobre una cadira podrien dir:
Asseguda sobre el terra
aguante a qui seu
i no s’espanta



En la poesia és molt habitual que es personifique elements, animals, 
objectes inanimats... També es coneix com la prosopopeia. Però això 
ho voran més endavant. Ara és hora dejugar per parelles.

Poema Joc

Poesia i personificació

El melic es queixa,
es queixa el melic,
- No tinc cap germà,
no tinc cap amic...
El melic es queixa,
es queixa el melic:
-Són dues les mans,
com dos són els pits.
El melic es queixa,
es queixa el melic:
- Els dits formen grups,
d’allò més units.
El melic es queixa
es queixa el melic:
- I jo, que sóc un,
tan solet que estic...!
El melic es queixa,
es queixa el melic:
- Vull al meu costat,
un altre melic!
I el nas i la boca,
de ses queixes tips,
es queixen alhora:
- Ai, calla, melic,
que tampoc nosaltres
fórem ben servits!

Mar Pavón

Tots els xiquets en cercle. 
Es llegeix el poema en veu alta. Observem 
que hi ha una personificació. Una part del 
cos parla? Estem bojos? Nooo. És poesia.
Ix enmig del cercle una parella. Cadascú 
agafa una carta. Hauran de provar a fer 
una improvisació en què hi haja un diàleg 
entre les dues imatges que tenen.
Per exemple, es donen aquestes cartes:

Els menuts hauran de fer un diàleg entre 
una cadira i una vaca.



En la poesia és molt habitual que es personifique elements, animals, 
objectes inanimats... També es coneix com la prosopopeia. Però això 
ho voran més endavant.

Poema Joc

Poesia i personificació

El melic es queixa,
es queixa el melic,
- No tinc cap germà,
no tinc cap amic...
El melic es queixa,
es queixa el melic:
-Són dues les mans,
com dos són els pits.
El melic es queixa,
es queixa el melic:
- Els dits formen grups,
d’allò més units.
El melic es queixa
es queixa el melic:
- I jo, que sóc un,
tan solet que estic...!
El melic es queixa,
es queixa el melic:
- Vull al meu costat,
un altre melic!
I el nas i la boca,
de ses queixes tips,
es queixen alhora:
- Ai, calla, melic,
que tampoc nosaltres
fórem ben servits!

Mar Pavón

Tots els xiquets en cercle. 
Es llegeix el poema en veu alta. Observem 
que hi ha una personificació. Una part del 
cos parla? Estem bojos? Nooo. És poesia.
A cada xiquet els donem dues cartes.
Cada u haurà de crear una frase, o vers, 
amb rima o no, en què entren les dues 
imatges. Açò significa que han de relacio-
nar en el mateix vers, o dos versos, els dos 
elements. La veritat que poden eixir frases  
amb bona dosi de disbauxa.
Per exemple, un menut agafa les dues car-
tes d’abans::

Ací cal donar absoluta llibertat creativa als 
menuts.




