Nadal 2016 – poemes 1r ESO

Ja arriba el Nadal
i els reis van cavalcant
per donar-te el regal
i convertir-te en un infant.

Del Nadal i el seu somriure
no sé què escriure.
Ja arriben els reis mags
però ni amb ells rimes faig.

Escalfem el bastó
per fer cagar el tió
i emportar-nos un bon torró
o un tros de carbó.

Una idea ha sorgit
sobre el tió eixerit,
que piquem amb un bastó
perquè no cagui carbó.

En família reunits
juguem, parlem i ballem
i no estem renyits:
és Nadal en tot moment.

Una altra amb el Pare Noel,
parlo del que viu al gel.
Que entra per la llar de foc
mentre tu dorms com un soc.

Els vidres entelats
donen tranquil·litat
durant dies i nits
desperts o adormits.

I així obrint el regal
penso: però si ja estic al final
d’aquest poema de Nadal.

Per Nadal
no et quedis sense regal
perquè tots valem igual
com la gent normal.

Jordi Labartra

Meritxell Vilella
La tardor ja s’ha acabat
I un bon Nadal ha començat.
Família reunida
amb molta alegria.
Molts regals i decoracions
pessebre, llums i emocions.
Per gaudir les vacances
cantem nadales,
mengem torrons
i regals a carretons.

El Parc de Nadal em diverteix
com a l’aigua un peix.
Els torrons són molt bons
i més els que són rodons.
Agrada molt el tió tapat
i veure després el que t’ha cagat.
Els reis tots els nadals
et porten alguns regals.
Enzo Strino

Àlex Aiguadé
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Aquest matí m’he llevat, he esmorzat
i ben tapat i calentó
m’he assegut al balcó.
He vist fred, he vist gel
i se m’ha glaçat el pèl...
de sobte en un portal
hi ha una estrella de Nadal.
Nadal, un altre cop!
Vacances, dolços i torrons.
guarnirem els nostres balcons,
farem festa pels racons!
Allò que agrada del Nadal
tan familiar és l’ambient.
Borles, llums i guarniments
em provoquen sentiments.
Nadal, Nadal de nou!
Bromes, abraçades i petons.
Guarnirem els nostres balcons
Farem festa pels racons.
Oriol Blanch Bellart

Com fer un arbre de Nadal
Les boles fiquem primer
ja siguin grans o petites,
De colors apagats o lluents
totes les posaries.
No ens descuidem les estrelles
n’hi ha de daurades i de platejades.
De grans i de més petites
totes hi queden boniques.
L’envoltem de serpentines
ben llargues i primes,
amb serrells o brillantines
totes les triaries.
Llaços vermells i daurats,
bastons de caramels per tot arreu,
guirnaldes decorant el Nadal
i alguns regals dormint al peu.
No ens oblidem de l’estel
que ha d’anar al capdamunt de tot
fent de corona a l’arbre
fent-nos deleitar a tots.
Guillem Boleda

Ai, el fred de Nadal!

Neguit i alegria
s’uneixen aquest dia.

El Nadal ja ha arribat
amb l’abric ben posat
i la bufanda al costat.

Grans i petits tots som canalla,
brindem i cantem sense baralla.

Amb la lluna, un estel.
I és Nadal a la terra i al cel!

Ja ha arribat el moment
una estrella il·luminada hi posem.

Laura Fauria

Mariona Vilà Seco
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Ja és desembre,
i tota la gent
posa el pessebre.
Figures que cobren vida
amb la família unida.
No ens oblidem del tió
o qui ens donarà torró?
Ja és Nadal
i els cors de la gent
obliden tot el mal.
mirant la llum d’un fanal.
Tots els nens amb il·lusió
cantaran una cançó
Nadal és esperança,
Nadal és il·lusió
Nadal és tendresa,
i és el que us desitjo jo.

Per Nadal un regal
ple de somnis com cal.
Un regal ple d’emoció
un regal ple de passió.
Un regal per gaudir amb la família
com els torrons i la poesia.
Un regal per a mi seria
guarnir els balcons de colors.
Un regal per a tu seria
saludar els reis amb diversió.
Un regal per ells seria
cantar cançons mentre ella aplaudiria.
Un regal per a tots seria
passar el Nadal en companyia.
Anna Miralles Armengol

Àlex Cañero

Aquest anys hi he estat pensant,
et faré bonic i brillant.
M’esforçaré
quan no tingui idees, no em rendiré.
A poc a poc t’aniré millorant
i els pares m’ajudaran.

Arriba el Nadal

La molsa no et pot faltar,
i l’escorça i les pedres també hi han
d’anar.
Una verge ben bonica,
un Sant Josep
i un nenet que ploramica.
Ja es veuen els Reis Mags,
molt mudats i pentinats.
Cada dia aniran avançant
per a poder veure el bonic infant.

Les gotes de la pluja,
la pluja que cau del cel,
les gotes que tot ho remullen
i fan créixer l’arrel.

Matilda Moragas

Oriol Selva

La lluna brilla
brilla a la nit.
El sol surt de dia
i s’amaga per anar al llit.

Els dies de boira i vent
no agraden a la gent.
Tapa’t que fa fred
i espera el dia següent.
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