Imaginem semblances!

Sóc tota morenor
dolça com les confitures,
i em veuràs moltes vegades
pel nas de les criatures.
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Imaginem semblances!
CONVERSA

Repte poètic 3

Les dues endevinalles fan referència a dos menjars ben diferents.
Quin d’ells et fa pensar en la solidaritat. Per què?
Fixeu-vos que les dues endevinalles descriuen els objectes que s’han d’endevinar. Per
fer-ho parlen del color, el gust, el lloc on ho pots trobar... I per descriure fan servir

comparacions i metàfores. 	
  

Així:
-La xocolata és d’un color tan fosc que sembla la morenor.
Si traieu sembla ja teniu la xocolata ben definida pel color: és morenor.
Com ho fa per descriure el gust?
-A la segona endevinalla, amb què es comparen les cireres?
Fixeu-vos en el procés:
Les cireres (posades a les orelles) semblen arracades
Les cireres són arracades
Fa servir directament la paraula arracades quan vol dir cireres. Ha creat una METÀFORA!
Torneu a llegir l’endevinalla i fixeu-vos en l’efecte que fa aquesta metàfora.
Creieu que és difícil parlar amb metàfores? I entendre-les? A on en trobem?
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REPRODUCCIÓ
i CREACIÓ
Poseu-vos per parelles i descriviu un company o una companya del grup utilitzant moltes
comparacions.
Podeu explicar com és el seu aspecte físic i com és de caràcter. Trieu una de les
comparacions, convertiu-la en metàfora i feu-la servir de títol.
Per exemple:
L’Anna té un cabell amb
uns rínxols que semblen d’or

L’Anna té uns rínxols d’or

Amb les descripcions creades podeu jugar al joc de Qui és qui?

La Rínxols d’or

