
Allà dintre d’una poma
l’orugueta mira enfora
allà dins hi ha cinc cambretes 
perquè la casa es gran.
a fintre cada cambra
ha nasctu una llavor
totes dormen i somien
i arriba la tardor
el seu somni és un bell somni
perquè saben que demà
la petita llavoreta 
un gran pomer serà

Dintre d’una poma

La CastanyeraUna mosca volava per la llum 

Una mosca volava per la llum
i la llum es va apagar
i la pobra mosca
es va quedar a les fosques
i la pobra mosca 
no va poder volar

Quan ve el temps de collir castanyes
la castanyera, la castanyera
quan ve el temps de collir castanyes
la castanyera se’n va al mercat
ven castanyes de la muntanya
a plaça de la ciutat
la camisa li va petita
la faldilla li fa campana
les sabates li fan cloc cloc
i al ballar sempre gira així!

A la vora de la mar

A la vora de la mar (3)
hi ha una tortuga

picotava picot tá (3)
un tros de fusta



Peix peixet

Marieta vola vola

Peix peixet
de la canya, de la canya 

peix peixet
de la canya, al sarronet

Els titelles
Així fan fan fan 
Els petits bonics titelles
Així fan fan fan
Tres voltetes i se’n van

Aixecant el dit
Els petits bonics titelles
Aixecant el dit
Els titelles s’han adormit

Tot picant de mans
Els petits bonics titelles
Tot picant de mans
Els titelles es fan grans

Un peixet en el fons de l’estany
Un peixet en el fons de l’estany
Vinga a fer bombolles (2)
Un peixet en el fons de l’estany
Vinga a fer bombolles per anar passant
Què fas tu bonic peixet blau?
Compto les bombolles (2)
Què fas tu bonic peixet blau?
Compto les bombolles per anar passant
Peix peixet les bombollet com són?
Grogues i verdes (2)
Peix peixet les bombolles com són?
Grogues i verdes i de tots colors

Marieta vola vola
tu que portes camisola

si m’ensenyes el camí del cel
et donaré pa i mel…



Pica-soques

Dalt del cotxe
La petita granoteta

Marrameu

La petita granoteta verda fa
mmmmm mmmmmm  
la petita granoteta verda fa
quan surt a passejar
les granotes canten
xa la la la la (2)
les granotes ballen
xa la la la la (2)
i sempre fan així  mmmmm mmmmm

Dalt del cotxe
hi ha una nina
que repica els cascavells
trenta, quaranta,
l’ametlla amarganta,
pinyol madur,
ves-te’n tu,
si tu no te’n vas
nero nero nero
si tu no te’n vas
nero nero nas

Marrameu torra castanyes
a la voreta del foc
ja li peta una als morros
ja tenim marrameu mort
“pica ben fort…”
marrameu i marrameua 
s’emboliquen un llençol
feien veure que era un home
i era una fulla de col
“pica ben fort…”
marrameu ja no passeja
per terrats ni per balcons
que té una gateta a casa
que li cus tots els mitjons
“pica ben fort…”

al  pa@ de  l’escola
hi havia un ocellet
oe oe

es deia pica-soques 
i feia el seu niuet
oe oe

pica-soques pica-soques
pica-soques pica bé
pica- soques pica-soques
pica soques pica bé



El gegant del pi

Les oques van 
descalces

El lleó no em 
fa por

L’elefant del parc

El lleó no em fa por
pam i pipa, pam i pipa
el lleó no em fa por
perquè sóc bon caçador.

al matí vull sortir
pam i pipa, pam i pipa
per caçar-lo sota un pi.

l’he trobat en un prat
pam i pipa, pam i pipa
l’he trobat en un prat
i el lleó m’ha mossegat.

Les oques van descalces
descalces, descalces
les oques van descalces
i els ànecs també.

li posarem sabates
sabates, sabates,
li posarem sabates
i mitjons també,
i mitjons també

L’elefant del parc
diu que està malalt
té una pota coixa
i l’altra li fa mal
van a buscar el metge
el metge menescal
li ha curat la pota
ja no li fa mal.

El gegant del pi
ara balla, ara balla
el gegant de pi
ara balla pel camí.

el gegant de la ciutat
ara balla, ara balla
el gegant de la ciutat
ara balla pel terrat.



Xip xap

El cucut Un tren petitó

El ninot de neu
s’ha posat uns guant
un barret al cap
i botes als peus.
i amb un vesit llarg
de colors ben vius
ara f asonar els seus cascavells.
els seus cabells blancs 
són com cotó fluix.
de color de neu
són els seus grans ulls.
porta un sacben ple
de jocs per als nens
que va repartint 
la nit de nadal.

El ninot de neu
Xip xap, xip xap
tots a l’aigua (2)
xip xap, xip xap,
tots a l’aigua
fent xip xap.
xip xap, xip-xap
ai que em mullo (2)
xip-xap, xip-xap
ai que em mullo tot el cap.
xip-xap, xip-xap
no m’exquitxis (s)
xip xap, xip-xap,

perque estic ben costipat.

A dins d'un bosc cantava
un cucut amb gran afany,
de dalt d'un roure alFssim
cridava al seu company.

cucut, cucut, cucut,cucut, cucut
cucut, cucut, cucut, cucut, cucut

un tren petitó
que camina, que camina,
un tren petitó
que camina sense por.

Qui hi vulgui pujar
que s'afanyi, que s'afanyi.

Qui hi vulgui pujar
que s'afanyi que se'n va.



Tic tacLa tortuga 
ballaruga

En Joan petit

Un, dos i tres,
la tortuga, la tortuga.

un, dos i tres,
la tortuga ja no hi és.

mireu com balla,
la tortuga ballaruga ballarà.
mireu com balla,
la tortuga ballaruga ballarà.

Tic  tac tica tac
ara dormo
ara dormo
tic tac tic tac
el soroll m’ha despertat
riiiing

En joan petit quan balla,
balla, balla, balla.
en joan petit quan balla,
balla amb el dit.

en joan petit quan balla,
balla, balla, balla.
en joan petit quan balla,
balla amb la mà.
amb la mà, mà, mà,
amb el dit, dit dit,
ara balla en joan petit

Amb la mà a dintre,
amb la mà a fora,
amb la mà a dintre
i la fem rodar.

ballem el bugui bugui
mitja volta ja!
i ara piquem de mans!

hei bugui bugui, hey!
hei bugui bugui.
hei bugui bugui, hey!
i ara piquem de mans!

Bugui bugui



Sol soletUn pop

Caga tió La lluna la pruna

Un pop, una petxina
i una sardina van
nedant, nedant
cap a la cova gran
preseguits ràpidament
per un tauró
poropopooooo
per un tauró,
poropopoooo

Sol solet
vine’m a veure (2)
sol solet
vine’m a veure
que tinc fred
si tens fred
posa’t la capa (2)
si tens fred
posa’t la capa
i el barret

La lluna, la pruna
ves8d a de dol
son pare la crida
sa mare la vol.
la lluna, la pruna 
i el sol mariner
son pare la crida
sa mare també

Caga tió
d’avellanes i torrons.
no caguis arangades
que són massa salades,
caga torrons
que són més bons.



L’elefant

Cargol treu banyaEl gall i la 
gallina

Plou i fa sol

El gall i la gallina
estaven al balcó,
la gallina s'adormia
i el gall li fa un petó.

-dolent, més que dolent!
què dirà la gent?
-que diguin el que vulguin
que jo ja estic content!

cargol treu banya
puja la muntanya
cargol treu ví
puja al muntanyí

cargol treu banya
puja la muntanya
cargol bové
jo també vindré

Plou i fa sol
les bruixes es pen8nen;
plou i fa sol;
les bruixes porten dol.

plou i fa sol,
les bruixes es pen8nen;
plou i fa sol,
les bruixes fan un ou

Mireu allà dalt
en els estels que hi ha
és un gros animal
que en bicicleta va
és un elefant
i doncs què us penseu?
té una cua al darrere
i una trompa al davant



Plim plim plim

M’agrada la tardor

La castanya
Sóc un bolet

Plim, plim, plim, plim,
salta l’esquirol,
plim, plim, plim, plim,
i de pressa puja al tronc.
plim, plim, plim, plim,
agafa una pinya,
plim, plim, plim, plim,
i se la menja tot sol

M’agrada la tardor
perquè els arbres es despullen
m’agrada la tardor
virondeta virondó
groc groc groc
groc groc groc
grogues i seques són les fulles
groc groc groc
groc groc groc
grogues ,vermelles i marrons

Castanya rodona
castanya marró
que tens la pell fina
i abric d’eriçó

Sóc un bolet molt petitó
ensenyo el barret quan ve la tardor.
ximxibiribibom
m’agrada la pluja
ximxibiribibom
m’agrada el sol!
ximxibiribibom
m’agrada la pluja!
ximxibiribibom
m’agrada el sol!
Sóc un bolet molt petitó 
creixo sota els pins i enmig la verdor.



Sóc la lluna, sóc el solCap panxa genolls i peus

Cap, panxa, genolls i peus
genolls i peus (2)
cap, panxa, genolls i peus
i piquem de mans.

Sóc la lluna, sóc el sol
sóc la llum que hi   ha al meu cor 
sóc la lluna, sóc el sol
sóc la llum que h ha al meu cor

quan la llum a mi em desperta
sempre sempre estic alerta
sóc la lluna, sóc el sol
sóc la llum que h ha al meu cor






