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1º TRIMESTRE 
 
PARA ACHEGAR A POESÍA AOS NENOS E NENAS    
Educación Infantil: 
 

Propostas didácticas para traballar: 
1-Memorizar. 
Podemos memorizalo despois de lelo de distintas maneiras, 
recitando un verso cada un, completando a parte do verso que 
falta, por parellas, con distintas voces, distintos ritmos etc 
 
2- Despois de termos familiarizado cun poema , representalo 
plásticamente.Será unha tarefa conxunta de todo o grupo-clase, 
pódese facer a gran tamaño para expoñer nos corredores (hai 
uns soportes tamaño cartolina dobre que podedes utilizar) 
 
 3-Traballos de rima: 
a) a)Buscar palabras que riman con……..: 
    saltón           María                pequeniño         sair        cantar       
Ex:lambón        Ex: tranvía        caladiño           durmir     cociñar 
   comellón       sandía              gatiño              rir            saltar 
  furón            día                   buratiño           servir      xogar 
  camión….       Autovía          dormidiño         pedir      pintar 
 
Facer rimas cos nomes (Para Belén un tren, para Isa unha camisa) 

 
 



b)Facer pareados: 
Polas rúas de Tulús                Polas rúas de Damasco 
Vai un vello en autobús          vai un vello nun carrasco 
 
Polas rúas de Pequín            Polas rúas de Almería 
vai un vello nun patín           vai un vello nun tranvía 
 
Polas rúas de Sevilla          Polas rúas de Padrón 
Vai un vello nunca silla       vai un vello en avión 
                                                        Ana Mª Fernández 
 
Cucú cantaba la rana 
Cucú debajo del agua. 
Cucú pasó un caballero 
Cucú con capa y sombrero.   (Anónimo) 
 

 
 
 
 
.Empezamos nós e eles buscan unha rima. 
Ex: 
A nube amarela 
Parece unha estrela. 
Ex: 
Din don, teño un camión 
Din don,moi molón… 
 



c)Facer pareados cos meses do ano, as estacións, os días da 
semana. 
Ex: 
En Xaneiro vou lixeiro 
En febreiro merco un caldeiro… 
 
 
 
PARA ACHEGAR A POESÍA AOS NENOS E NENAS 
Primeiro ciclo: 
 

Propostas didácticas para traballar: 
 
 
1- Memorizar. 
Podemos memorizalo despois de lelo de distintas maneiras, un 
verso cada un, unha estrofa cada un, por parellas, etc 
 
2- Despois de termos familiarizado cun poema, representalo 
plásticamente. Será unha tarefa conxunta de todo o grupo-clase, 
pódese facer a gran tamaño para expoñer nos corredores (hai 
uns soportes tamaño cartolina dobre que podedes utilizar). 
 
 

 
 



3-Traballos de rima: 
a) a) Buscar palabras que riman con……..: 
    saltón           María                pequeniño         sair        cantar       
Ex:lambón        Ex: tranvía        caladiño           durmir     cociñar 
   comellón       sandía              gatiño              rir            saltar 
  furón            día                   buratiño           servir      xogar 
  camión….       Autovía          dormidiño         pedir      pintar 
 
Facer rimas cos nomes (Para Belén un tren, para Isa unha camisa) 
 
b) Facer pareados: 
 
¡Levántate, nebra,           Cucú cantaba la rana         
Do bico da serra!           cucú debajo del agua 
Ai vén San Martiño        cucú pasó un caballero 
no seu cabaliño,              con capa y sombrero.(Anónimo) 
que te ha de levar,                                     
que te ha de pousar 
na tona do mar.  (Antonio Norieaga Varela) 
 
 
 
.Empezamos nos e eles buscan unha rima. 
Ex: 

A nube amarela 
Parece unha estrela. 
 
Ex: 
Pim pim,toma caramelo 
Pim pim verde e amarelo… 
 
c) Facer pareados cos meses do ano, 
as estacións, os días da semana, a 
táboa de multiplicar.. 
Ex: 
En Xaneiro vou lixeiro 
En febreiro merco un caldeiro… 
 
 



Outro ex: 
Dous por un, non teño ningún 
dous por dous, teño tos, 
dous por tres, ponte do revés…. 
 
d) Escoller un verso dun poeta e engadirlle outro 
A pombiña branca                       
Quería ir á escola.                        
Mercou catro libros 
Un lápis e goma.                
 
A pombiña branca….   
e agora seguide vós 
(Gloria Sánchez) 
 
 
PARA ACHEGAR A POESÍA AOS NENOS E NENAS 
2º Ciclo 
 

Propostas didácticas para traballar: 
 

 
1- Memorizar. 
Podemos memorizalo despois de lelo de distintas maneiras, un 
verso cada un, unha estrofa cada un, por parellas, etc 
 
2- Despois de termos familiarizado cun poema, representalo 
plásticamente. Será unha tarefa conxunta de todo o grupo-clase, 
pódese facer a gran tamaño para expoñer nos corredores (hai 
uns soportes tamaño cartolina dobre que podedes utilizar) 
 
3-Traballos de rima: a) Buscar palabras que riman con……..: 
    saltón           María                pequeniño         sair        cantar       
Ex:lambón        Ex: tranvía        caladiño           durmir     cociñar 
   comellón       sandía              gatiño              rir            saltar 
  furón            día                   buratiño           servir      xogar 
  camión….       Autovía          dormidiño         pedir      pintar 
 

 



Deste xeito teremos un fondo de palabras que riman con outras e 
que nos facilitarán o traballo posterior. 
b) Escoller un verso dun poeta e engadirlle outro 
Ex: 
A pombiña branca                                                                                                
Quería ir á escola. 
Mercou catro libros 
Un lápis e goma.      
 
A pombiña branca…  E agora seguide vós (Gloria Sánchez) 
 
Outro ex: 
O rato díxolle á lúa 
Nunca reparas en min 
Por eso vivo na rúa 
Metido nun calcetín 
                        (A. García Teijeiro) 
 
4-Traballar con encadeamentos a partir dun verso: 
 
A praza ten unha torre       -quen sabe por que pasou!-, 
a torre ten un balcón,         e levou a praza, 
o balcón ten unh,a dama      coa súa torre e o seu balcón 
a dama unha branca flor.     co seu balcón e a súa dama, 
 Pasou un cabaleiro              a súa dama e a súa branca flor. 
 
                                    (Antonio Machado)             
Ex: 
A árbore ten unha ponla, 
a ponla te unha folla, 
a folla un paporroibo, 
o paporroibo ten unha noiva.          
Chegou o outono 
-¡quen sabe por que chegou!- 
e levou a árbore, 
coa súa ponla e a súa folla, 
coa súa folla e o seu paporroibo, 
o seu paporroibo e a súa noiva.       ÁNXELA Rubinos,9 anos 
 
 
 

 



5- Completar un poema dado con versos en blanco que deberán 
escribir as nenas e nenos. 
Ex: 
Con las hojitas del tilo, 
Se perfuma el cocodrilo, 
con las hojas del manzano 
………..                                     (Antonio Rubio) 
6- Facer un poema a partir de outro. 
Ex: 
Había un ventiño  
Que non tiña ollos. 
Había outro vento                     
Con cara de tolo. 
 
Habia un ventiño 
Vestido de azul 
Había outro vento 
Que viña do sur. 
 
Había un ventiño  
Con gafas de prata. 
Había outro vento 
Con gafas de nácara. 
 
Os ventos que había  
Están a durmir. 
Calade meniños 
A noite é feliz.               (Antonio García Teijeiro) 
 
A proposta é a seguinte: 
Había un…………. 
Que………………….. 
Había outro…… 
 
Outro eXemplo:                
O año pitaño  
Vai no paraño 
A cabuxa luxa 
Marchou onda a bruxa 
O gato cegato 
Fuxiu ao burato     (Antonio García Teijeiro) 
 

 



Proposta: 
O año…….  
………………………. 
A cabuxa…… 
………………………. 
O gato …….. 
………………………….. 
 
 
 
PARA ACHEGAR A POESÍA AOS NENOS E NENAS 
3º Ciclo 
 

Propostas didácticas para traballar: 
 
 
1- Memorizar. 
Podemos memorizalo despois de lelo de distintas maneiras, un 
verso cada un, unha estrofa cada un, por parellas, etc 
 
2-  Despois de termos familiarizado cun poema, representalo 
plásticamente. Será unha tarefa conxunta de todo o grupo-clase, 
pódese facer a gran tamaño para expoñer nos corredores (hai 
uns soportes tamaño cartolina dobre que podedes utilizar) 

 
3- Completar un poema dado con versos en branco que deberán 
escribir as nenas e nenos. 



 
Ex: 
Con las hojitas del tilo, 
Se perfuma el cocodrilo, 
con las hojas del manzano 
………..                                     (Antonio Rubio) 
4- Facer poemas lúdicos, baseados na rima e no encadeamento: 
Ex: 
Señor gato                       Señor/a………….. 
Atención;                         atención; 
No rincón                        No/a…………………. 
Hai un burato;                Hai………………….. 
No burato                      No/a……………… 
Está o rato                    Está…………….. 
caladito                         ………………………. 
Acochadiño                   …………………….. 
Sen falar                     …………………….. 
Nen respirar.  (Manuel María) 
 
5-Facer poemas cun verso de repetición (xerundios 
preferentemente). 
Ex: 
Saltando,xogando 
Van os nenos cara a praia 
Saltando,xogando. 
 
Outro: 
ABRIL 
O verdeal no chopo. 
-¿E que máis? 
 
O chopo no ceo azul.                      
-¿ E que máis? 
 
-O ceo azul na auga 
- ¿E que máis? 
 
-A auga na folliña nova 
-¿ E que máis? 
 
-A folliña nova na rosa. 
-¿ E que máis? 



 
-A rosa nomeu corazón. 
- ¿E que máis? 
 
-¡O meu corazón no teu! 
                                 Juan Ramón Jiménez 
6-Acrósticos. Crear un poema a partir das letras da palabra 
proposta. 
Ex: 
(Gloria Fuertes) 
Graciosa es ella con la gente 
Le encantan las promesas 
Ojos negros y gigantes 
Rie  y es graciosa 
Increíble imaginación y mente. 
Adora las mariposas… 
 
7-Caligramas: e unha forma de escribir que intenta facer os 
debuxos coa disposición das palabras: 
Ex: 

                                Pegar aquí un exemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-Repetir un verbo de maneira obsesiva. 
Ex: 
No tellado da lúa 
Hai pelotas,zapatos; 
Hai risos e buratos. 
 
No tellado da lúa  



Hai pingas,soños,flores; 
Hai chifres e colores.       (Antonio García Teijeiro) 
 
Proposta: 
No….. 
Hai……… 
Hai………… 
 
 
 
9-Describir algo con catro ou seis versos: 
Ex: 
Ventanas azules, 
Verdes escaleras, 
Muros amarillos, 
Con enredaderas, 
y, en el tejadillo, 
Palomas caseras.       (Clemencia Laborda) 
 
10-Traballar en grupo. Cada compoñente escolle ao chou un verso 
dun poema. Entre todos facer un poema conxunto engadindo os 
versos que sexan necesarios para formar un novo poema. 
 
11-E non esquezades o humor: 
 Ex: 
Cando  morreu o canario 
Puxo na xaula un limón: 
¡Son un caso extraordinario  
De imaxinación!              (Francisco Vighi) 
 
 
Dijo  la oveja a la  cabra: 
-¿cuándo te afeitas la barba? 
Dijo la cabra a la oveja: 
-¿cuándo te afeitas la ceja?     (Angela Figuera Aimerich) 
 
 
 
 
 
 



AS FAVORITAS DO EQUIPO DE BIBLIOTECA 

 
SEÑOR GATO 
Señor Gato: 
Atención; 
No rincón 

Hai un burato; 
No burato 
Está o rato 
Caladiño, 

Acochadiño, 
Sen falar. 

Nen respirar. 
 

-Señor Gato, 
Pon sentido, 
Que metido 
No burato 
Está o rato. 

 
-Señor Gato: 
Está o rato 
No burato 



Do rincón: 
¡ten nun puño 
O corazón!          

                                         (Manuel María) 
 
El lagarto está llorando. 
La lagarta está llorando. 
El lagarto y la lagarta 
Con delantalitos blancos. 
Han perdido sin querer 
Su anillo de desposados. 
¡ay, su anillito de plomo. 
Ay, su anillito plomado! 
Un cielo grande y sin gente 
Monta en su globo a los pájaros. 
El sol, capitán redondo, 
lleva un chaleco de raso. 
¡miradlos que viejos son! 
¡que viejos son los lagartos! 
¡ay cómo lloran y lloran. 
Ay, ay, cómo están llorando!        (Federico García Lorca) 
   
 

     Adios,ríos;adiós,fontes; 
                              adiós,regatos pequenos; 
                              adiós vista dos meus ollos; 
                              non sei cando nos veremos       
                              Miña terra,miña terra, 
                              terra donde me eu criei,                 
                              hortiña que quero tanto, 
                             figueiras que prantei, 
                             prados,ríos,arboredas, 
                             pinares que move o vento, 
                             paxariños piadores, 
                             casiña do meu contento 
                         .................................. 
                                     Rosalía de Castro 



SE EQUIVOCÓ LA PALOMA 
Se equivocó la paloma. 
Se equivocaba. 
Por ir al norte fue al sur. 
Creyó que el trigo era agua. 
Se equivocaba. 
 
Creyó que el mar era el cielo; 
 que la noche ,la mañana. 
Se equivocaba. 
 
Que las estrellas rocío; 
Que el calor,la nevada. 
Se equivocaba. 
 
Que tu falda era tu blusa; 
Que tu corazón , su casa. 
Se equivocaba. 
 
Élla se durmió en la orilla. 
Tú ,en la cumbre de una rama. 
Se equivocaba.  
                     (Rafael Alberti) 
 
 
No niño novo do vento  
Hai unha pomba dourada, 
Meu amigo! 
Quen puidera namorala! 
                                 (Álvaro Cunqueiro) 
 

 
 
 
 
 
Gostaríanos conseguir que 

COMO LER POESÍA 
                A NENOS E NENAS 



As propostas foran efectivas e prácticas pero tamén que a 
poesía lles guste un pouquiño máis  @s nen@s do cole, por eso 
imos a darvos algunhas pautas para conseguilo cando vos 
escoiten. 
Ó principio tedes que lerlla vós  para que perciban un texto 
melódico e sensitivo, que desperte neles diferentes sensacións. 
É importante que elixades versos que a vós mesmos vos resulten 
atractivos. 
A POESÍA hai que lela deeeeeespaaaaaaacioooooo,……. e con 
intención (e emoción).Hai que respectar a puntuación,,,,xa que o 
ritmo da poesía pode cambiar senón respectamos os puntos e 
comas. 

A poesía necesita  porque vai mais alá da 
palabra escrita,e ten como obxectivo tocar a alma e o corazón 
dos que a escoitan. 
Non podemos ler todas as poesías igual, porque hai poesías para 
os días de sol, para os días de chuvia, para reir, para xogar, e 
para sentir. 

Utilizade a voz,  elevandoa , ou   baixandoa  , según o pida a 
poesía .Facede pausas teatrais, silencios………., alongaaaaaaaaaade 
as palabras, as sílabassssssssss ,segundo vos dicte o ritmo do 
poema . Non esquezades que a poesía é como unha canción sen 
música. 
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