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1. Imprimide e recortade as fichas.
2. Pegádeas sobre un cartón ou papel resistente.
3. Repartide catro fichas por persoa e o resto colocádeas nun monte no centro da mesa.
4. Coma no xogo do dominó, unide cada adiviña coa súa solución. Se non tedes ficha 

para unir, collede no monte central.
Máximo de persoas no xogo: catro (oito se se imprimen dúas copias e así sucesivamente.)

Os zapatos

Faga frío ou calor,
sempre envolta
nun cobertor.

Co rabo entre as pernas
a mala veciña

vén todas as noites
roubar a galiña.A ovella

A 
rap

os
a

Unha señora
moi aseñorada

chea de remendos

sen unha puntada.



Que cousiña será
que por moito que lle 

dea o sol
nunca enxoita a verás?

A lingua
A miña amiga e mais eu 
andamos a un compás, 
coas pernas para diante 
e os pés para atrás.

O libro

Cinco pauciños son
e no medio está o maior.

A tesoira

Ten lombo e non anda, 
follas ten                 

e non é planta,       
sabe moito e nada fala.

O reloxo



No alto vive, 
no alto mora,          
no alto tece              
a tecedora.

A mesa

Ten patas e non anda, 
póñenlle o xantar        

e non xanta,           
que cousa é?

É branco coma o papel   
e rompe coma o cristal, 
todos o poden abrir, 

ninguén o pode pechar.

O ovo

A araña

Pon col cara ao revés    
e o meu nome tes.

Os dedos



Un coiro moi engurrado
que a todo

lle pon coidado.

Altos pazos,        
lindas ventás,        
abren e cerran            

e ninguén anda atrás.

Non ten óso nin estela 
e anda debaixo da terra.

A miñoca

O caracol

A orella

Os ollos

Onte oviño, 
hoxe casuliño, 
mañá voarei 

coma un paxariño.



Son un pauciño       
moi dereitiño             

e enriba da cabeza   
levo un granciño.

A letra i
Na horta son criada,  
na horta fun nacida     
e fago chorar a todos 

os que me miran partida.
A cebola

De día, traca, traca, 
e de noite baixo a cama.

A bolboreta

Os zapatos

Faga frío ou calor,
sempre envolta
nun cobertor.



A galiña

Alto estou,
alto me vexo,

por unha risada
perdín o que teño.

O ourizo
Co rabo entre as pernas

a mala veciña
vén todas as noites
roubar a galiña.

A ovella

A raposa

Unha señora
moi aseñorada

chea de remendos
sen unha puntada.

Do tamaño 
dunha cazola,

ten ás 
e non voa.



Bótesme tarde,
bótesme cedo,
ata o maio,

non me ves o pelo.

A pataca
Cando chega o bo tempo
encho todos os campos
coa miña cara amarela
e o meu babeiro branco.

A margarida

Que cousa cousa é
que canto máis        

lle sacan
máis grande é? 

O burato

O sombreiro

A margarida

Que cousa será
que vai no pulso

e non deixa de andar? 


