
1 Elefant (Carner, J. Bestiari) 
 

Ordena els versos de cada estrofa (un color) i després ordena les estrofes. 

 

-Podem viure més d’un segle 

i som de pes i fem planta; 

gaudim d’un cervell més gran 

que no pas el de vosaltres. 

 

Tenim poder, fem justícia 

i sabem amb força i traça 

bufar núvols en el cel 

i esclafar les serps que passen. 

 

Som la raça de més pes 

i de més llarga durada, 

si mai tenim veïns, 

el menudall són els altres. 

 

 



I al nyicris de l’home dic 

que no oblido cap venjança; 

i que essent lliure tinc fills 

i no en vull en l’esclavatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2 Camaleó (Enric Larreula. Animalari)  

 

Ordena els versos de cada estrofa (un color) i després ordena les estrofes. 

 

Un dia un camaleó 

va dir “bavós” i “cornut” 

a un cargolí molt menut 

amb molta mala intenció. 

 

I el cargolí que era llest 

li va engegar fent un gest: 

 

“Res del que dius no m’amarga. 

Molt pitjor tu que fas por,  

perquè et canvia el color,  

cada ull va pel seu cantó 

i tens la llengua molt llarga.” 

  

 

 



3 Girafa (Bonmatí, R. Estimades feres) 

 

Ordena els versos en 2 estrofes. 

 

Tinc el cap a dalt de tot 

per menjar les fulles altes; 

quan l’estómac vol fer un rot, 

¡ascensor cap a les galtes! 

 

El problema és quan tinc set 

i veig aigua enmig d’herbotes: 

haig de fer baixar el capet 

i haig d’eixarrancar les potes. 

 



4 Mamut (Casas, L. Animalades de paper.) 

 

Ordena les paraules de cada vers (un color) i després ordena els versos. 

 

Quan les geleres 

tot ho cobrien,  

ells passejaven 

grans i panxuts,  

amb ullals llargs,  

punxeguts,  

i uns abrics 

ferms i gruixuts,  

de pèls calents i llanuts.  

 



5 Tigre (Casas, L. Animalades de paper.) 

 

Ordena els vers (un color) i després ordena les estrofes. 

 

El tigre! El tigre! 

Està rondant el tancat. 

Que tothom estigui alerta 

si no vol ser endrapat! 

 

Un gatàs de pell ratllada 

ha posat la por al cos 

a la gent de la contrada. 

 

Quin ensurt més horrorós 

tot quisqui ha tocat el dos! 

en sentir entre el boscatge 

el gruny tan esgarrifós 

d’aquesta bèstia salvatge. 



6 Mona (Desclot, M. Bestiolari de la Clara) 

 

Ordena els versos (un color) i després les estrofes   

 

Amb una mà m’arrapo a l’arbre,  

amb l’altra aguanto el petitó,  

amb l’altra em menjo un tros de plàtan,  

i amb l’altra dono el biberó.  

 

I ara mateix -veieu quin cas!- 

m’està pujant la picor al nas.  

 

 

 



7 Pingüí (Quart, P. Bestiari.) 

 

Ordena els versos en 2 estrofes. 

 

Amant de la mullena,  

amb gregarisme rar,  

com nosaltres emplena 

les ribes de la mar. 

 

Conserva tanmateix 

el decòrum que ens manca 

i neda com un peix 

amb frac i armilla blanca.  

 



8 Balena (Vallverdú, Josep. Bestiolari) 

 

Ordena els versos en 2 estrofes. 

 

A la meva veïna,  

que és la senyora Balena,  

-gegantina i morena- 

la convido a la piscina.  

 

Quan s’hi fica TOTA, 

d’aigua no en queda ni gota;   

i ara la piscina és plena 

sols de balena. 

 



9 Lleó (Vallverdú, Josep. Bestiolari) 

 

Ordena els versos en 2 estrofes. 

 

Diu que el lleó era el rei  

i a tots dictava la llei. 

 

Però ara, dins una gàbia,  

se li ha fos tota la ràbia. 

Quan la gent, en filera,  

va a veure la fera,  

ell fa un badall, un bramul,  

es gira, i ensenya el cul.  

 



10 Granota (Casas, Lola. Animalades de paper) 

Ordena els versos. 

 

La nit és un camp obert 

on tothom està despert.  

Tota una colla de músics 

guarnits amb un vestit verd 

formen, ai quina gresca! 

xivarri i un gran concert.  



11  El mussol  (Carner, Josep. Museu zoològic) 

 

Ordena cada vers (un color) en una estrofa. 

 

Jo tinc cara de set-ciències 

i visc, de dia, ensopit; 

totes les meves sentències 

les penso, immòbil, de nit.   



12 Gat  (Bonmatí, Ricard. Estimades feres) 

 

Ordena els versos en 2 estrofes. 

 

És un tigre que miola 

i que viu aquí mateix,  

és un puma que pidola 

una espina del teu peix.   

 

És un monstre de quatre arpes 

petitet i casolà 

que amb tu juga estones llargues 

perquè et vol domesticar.  



13 Cocodril  (Desclot, Miquel. Bestiolari de la Clara i Poesies amb suc) 

 

Ordena els versos en 2 estrofes. 

 

El cocodril del Nil 

crida al mussol del Pol:  

-Ai, el queixal, quin mal! 

 

I fa el mussol del Pol 

al cocodril del Nil: 

-Posa-t’hi gel amb mel.   



14 Ratolí  (Casas, Lola. Poemes i cançons. Bestiari)  

 

Ordena els versos (un color) i després les estrofes. 

 

Endevina endevinalla... 

Quin és l’animal menut,  

amb dentetes i pelut,  

que distreu a la canallla? 

 

Ràpid rapinyador,  

és un ros rosegador 

que rastreja els racons 

cercant restes i rosegons.  

 

Nova pista et donaré... 

perquè l’encertis ben bé.  

 

Rasca que rascarà, 

amb quina traça que ho fa! 

El rebost ha repassat  

sense que l’ull obri el gat!  



15 Ós bru (Bonmatí, Ricard. Feres enciseres) 

 

Ordena les estrofes (un color) i després les estrofes. 

 

Quan vius retirat del món,  

tothom diu que vius com jo,  

i aquí la gent es confon,  

perquè jo no ho faig, això; 

 

és cert que a l’hivern al cau  

m’amago fugint del fred,  

i hi dormo com un babau,  

com un immens angelet; 

 

però quan ve la calor,  

pel món  vaig a fer petons  

i abraço amb ferotge amor  

companyes i companyons.   



16  Rap “Peixos” (Xirinacs, Marina. Cavall de mar) 

 

Ordena les paraules de cada vers (un color) i ordena els versos. . 

 

Qui l’endevina? 

Fa sopa fina. 

 

Qui l’ha pescat,  

tan malcarat? 

 

Ens fa ganyotes  

amb les dentotes.  

 

Li diuen rap,  

tothom ho sap.   

 



17 Gos  (Poema de Joaquim Ruyra. Recull de poemes per a petits i grans) 

 

Ordena els versos en 2 estrofes. 

 

Jo tinc un gos,  

finet i bellugós,  

menut, menut,  

espavilat i astut. 

 

Si estic content 

llança lladrucs al vent; 

si em veu sorrut 

resta capbaix i mut.   

 



18 Llop   (Desclot, Miquel. Bestiolari de la Clara) p.54 

 

Ordena els versos en 3 estrofes. 

 

S’alimenta de iaies o de nenes  

amb caputxeta i trenes;  

de cabretes o de porquets  

–caçats de poc o freds... 

 

I és que els autors de contes i rondalles 

li fan passar més gana que a unes tovalles. 

 

Però si li donessin pinso per dinar  

el llop fóra més bo que el pa. 

 

 

 

 

 



19 Cuc  (Cano, Carles. Poesies amb suc) 

 

Ordena cada vers (un color) i després fes una estrofa de 4 versos 

 

 

Un cuc, cansat de menjar poma,  

se n’anà a viure en una ceba. 

Ara es passa el dia plorant  

tant si fa sol com si plou o neva.  

 



20 Be  (Pellicer, Maria Dolors. La selva en vers) 

 

Ordena cada vers (un color) i després fes tres estrofes 

 

 

Beee, borreguet,  

que la mare no té llet. 

 

Si no vols morir de gana  

has d’eixir del rodalet  

i buscar-te la pastura,  

dalt del cim o a la planura,  

que ja no ets tan criatura 

i pots pasturar solet.  

 

Vés, borreguet,  

que la mare no té llet.  

 

 

 


