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El meu amic es diu Tico. 
Divertit i molt amorós, 
és molt petit aquest mico, 
amb els ulls verds, i molt curiós. 

Té casa dalt d’un arbre. 
El visiten els seus amics: 
una ossa, una llebre, 
l’elefanta i un lleó. 

L’aventura ja s’ha acabat, 
a casa s’hi ha de tornar. 
Oh, oh, oh, oh, ah, ah, ah, ah! 
El Tico és molt feliç, 
amb la cua dibuixarà… 
I què dibuixarà? 
Un antifaç, un cor molt gran 
i un gran ninot de… neu! 

         edebé

Cançó del Tico 
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Olles, olles de vi blanc,
totes són plenes de fang,
de fang i de maduixa,
gira la caduixa.
Qui la girarà?
La donzelleta.
Qui la girarà?
El/La… serà!

 Popular

Olles, olles de vi blanc 
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Que divertit és endreçar
totes les joguines de l’habitació.
Apago el llum i se’n van a dormir
i així demà tornaran a jugar amb mi.

          edebé

Endreço les joguines 
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Xim, xim, xim,
cau la pluja.
Xim, xim, xim,
en el carrer.
Xim, xim, xim,
tot es mulla.
Xim, xim, xim
i jo també.

  Popular

Xim, xim, xim 
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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.

  Popular

Plim, plim, plim 
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Aquest és el pare,
aquesta és la mare,
aquest fa les sopes,
aquest se les menja totes,
i aquest fa: piu, piu,
que no n’hi ha per al caganiu?

 Popular (adaptació edebé)

La família 
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L’avet és buit
abans de Nadal.
Avui, a classe, tots junts
l’hem d’adornar.
Atenció, atenció!
Es preparen les boletes.
(Es preparen ... les estrelles! 
.... es preparen les garlandes!)
Atenció, atenció!
Preparats, llestos, ja!
Les boletes, les estrelles i 
tornem a començar.

 Popular (adaptació edebé)

L’avet és buit 

©
 e

d
eb

é

128559 Làmines Cançoner 2 anys CAT en B/N para colorear.indd   7 13/4/18   8:25



12
85

59
8

Si molt gran i molt alt tu vols arribar a ser,
pren-te molta fruita i iogurt també.
Si tu vols tenir la força d’un tren,
menjar carn i peixet és el que has de fer.

I mai no oblidis el consell que et diré:
Renta’t bé les mans
abans de dinar.
Menja sense pressa
i mastega bé.
I quan tot t’ho acabis,
no t’ho pensis més,
raspalla’t totes les dents.
Riki, riki, rà.

Popular (adaptació edebé)

Els aliments 
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Obre i tanca, obre i tanca.
Piquem amb les dues mans.
Obre i tanca, obre i tanca,
i les deixem reposant.

Obre i tanca, obre i tanca.
Cargolar i descargolar.
Obre i tanca, obre i tanca,
i ara ens volen abraçar.

Obre i tanca, obre i tanca.
No les deixis adormir.
Obre i tanca, obre i tanca,
fem-les servir de coixí.

       B. Wistchi

Obre i tanca 
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Petit vaixell, amunt i avall.
Zim, zam, zim, zam.
Petit vaixell, amunt i avall.
Zim, zam, zum.

      B. Witschi

Petit vaixell 
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Tinc una manteta.
Que calenteta! Ho veus?
Totes les nits
me la poso als peus.

Tinc una manteta.
M’amago i ja no em 
veus. On és en Miquel?
A sota la manteta, 
adormit, no passo fred.

         edebé

Tinc una manteta 
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En Joan petit quan balla,
balla, balla, balla.
En Joan petit quan balla,
balla amb el dit.
Amb el dit, dit, dit,
així balla en Joan petit.

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.
Així balla en Joan petit.

 Popular

En Joan petit quan balla 
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L’os i l’osset
van fer una passejada.
L’os era el primer i després anava l’osset.

Ai, cridà l’osset, l’abella el va picar.
No ploris, vine amb mi i anem a l’hospital.

Primer la mercromina i després l’esparadrap.
Papà et fa un petonet
i el mal ja s’ha curat.

 Popular (adaptació edebé)

L’os i l’osset 
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Els globus són vermells,
els globus són blaus,
els globus són verds i grocs també.

Popular (adaptació edebé)

Els globus 
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Porto una perruca en el meu cap
i el nas pintat de vermell.
Un somriure en els meus llavis
i sabatots per caminar.
 
Tral•laral•laral•là, tral•laral•larí.
Soc un pallasset i ric així!  
(i saludo així i caic així….)

   edebé

Qui soc? 
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A dins, a dins, a dins, a dins del quadrat
pinto amb els colors mentre jugo i canto.
A fora, a fora, a fora, a fora del quadrat
pinto les estrelles amb les meves mans.

     edebé

A dins del quadrat 
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Tinc quatre rodes
en el meu camió blau (bis)
però si una roda
punxés en arrencar...
només tres rodes
tindria el meu camió.

Popular (adaptació edebé)

El camió blau 
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Diu que quan seré gran 
un ofici hauré de fer, 
penso jo: què seré?
Sabater potser. 
 
Fer sabates dia i nit 
deurà ser molt avorrit.
No em fa el pes, ben mirat,  
deu ser molt cansat.

Diu que quan seré gran 
un ofici hauré de fer, 
penso jo: què seré?
Moliner potser. 

Traginant els sacs de blat, 
sempre blanc i enfarinat...
No em fa el pes, ben mirat,  
deu ser molt cansat

 Popular

Diu que quan seré gran 
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Dalt del cotxe hi ha una nina
que en repica els cascavells.
Trenta, quaranta, l’ametlla amarganta,
pinyol madur, ves-te’n tu!
Si tu te’n vas, nero, nero, nero.
Si tu te’n vas, nero, nero, nas.

         Popular

Dalt del cotxe hi ha una nina 
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Zum, zum, zum, brunz l’abella Zum.
És polida i endressada,
groga i negra ben ratllada,
Zum, zum, zum, brunz l’abella Zum.

Zum, zum, zum, brunz l’abella Zum.
Mai no para, mai no es cansa,
Vola lluny, després s’atansa,
Zum, zum, zum, brunz l’abella Zum.

 Popular (adaptació edebé)

L’abella Zum 
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Giro un dit i l’altre dit,
giro els dos dits, girum, giram.

Giro una mà i l’altra mà,
giro les dues, girum, giram.

         B. Witschi 

Girum, giram 
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Ara sembrarem, que bé ens ho passarem!
Hem de pujar al tractor. Cal agafar-se ben fort!
Tot de llavors de colors haurem d’enterrar.
Un pessic de sol,
un pessic de pluja,
un pessic d’amor
i tomàquets (enciams, cols, etc.) creixeran.

      edebé

Ara sembrarem 
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Conillet blanquet, conillet blanquet,
salta, salta, hop, hop, hop, hop, hop.
Gallineta, vine, no t’amaguis, vine!
corre, corre, coc, coc, coc, coc.

Popular (adaptació edebé)

El conill i la gallina 
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Surt, sol solet,
tots tenim fred.
Vine per Sant Jordi,
vine, sol, solet!

Si tu no vens,
no puc sortir.
Vine per Sant Jordi,
vine, sol, solet!

 Popular (adaptació edebé)

Sol, solet 
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Tinc un gos bonic que viu a casa meva
amb un nas petit que és de color gris.
Li agrada molt quan el mimo i el banyo.
Juguem tots dos, ell em busca i jo m’amago.
I quan es fa de nit mengem junts el sopar,
tots dos anem al llit i la mare ens ve a acotxar.

      edebé

El meu gos 
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Bim, bom, les campanes de Salom
toquen a festa i fan bim, bom.
Bim, bom.

         Popular

Bim, bom 
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A dins, a dins de la piscina,
faig xip-xap, nedo i jugo. 
Pico amb les mans,
pico amb els peus.
Glu, glu, glu, també bussejo.

Fora, fora de la piscina,
ui, em moro de fred, jo!
Molt ben arraulidet
en una tovallola
busco, busco, busco el sol.

Popular

A dins i a fora 
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Qui la ballarà la coqueta amb sucre?
Qui la ballarà eixerit serà.
Balli-la vostè, senyoreta Xènia.
Balli-la vostè, que la balla bé.

Qui la ballarà la coqueta amb sucre?
Qui la ballarà cinc sous n’haurà.
Jo la ballaré la coqueta amb sucre,
jo la ballaré i cinc sous n’hauré.

         Popular

La coqueta amb sucre 
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Jo sé dibuixar un petit matalàs groc.
Jo sé resseguir els puntets fins al final.
I jo sé pintar ratlles a la tovallola.
1, 2 i 3 i em giro del revés.

           edebé

Jo en sé! 
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En el fons del mar
no existeixen les estrelles, (Bis 3)
només estrelles de mar.

En el fons del mar
no existeixen els cavalls, (Bis 3)
només cavalls de mar.

On són les estrelles?
En el fons del mar.
On són els cavallets?
En el fons del mar.

Si ho has vist a la terra
ho veuràs també…
en el fons del mar.

  Popular (adaptació edebé)

En el fons del mar 
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Moltes felicitats, 
moltes felicitats,
et desitgem nosaltres
moltes felicitats.

      Popular

Moltes felicitats 
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Us desitjo un bon dia,
i que el tingui jo també!
Avui em sento molt alegre,  
(cansat, adormit, enfadat…)
a l’escola soc feliç.
I tu, i tu?
Has descansat bé?
Molt bon dia, molt bon dia!
Ens ho passarem molt bé!

     edebé

Bon dia! 
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Renta’t bé les mans
abans de dinar.
Menja sense pressa
i mastega bé.
I quan tot t’ho acabis,
no t’ho pensis més,
raspalla’t totes les dents.
Riki, riki, rà.

      edebé

A dinar! 
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Quan tu vulguis sortir i entrar,
una fila has de formar,
un rere l’altre ens hem de posar,
sense empentar.
Quan tu vulguis sortir i entrar,
una fila has de formar,
un rere l’altre ens hem de posar,
sense xocar.

    edebé

Una fila 
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Als seus tres llitets ja són els tres porquets,
i molts petonets la mare els farà.
els tres en pijama i ben calentets,
en un tres i no res s’adormiran.

    edebé

Els tres porquets 
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Adeu, fins demà!,
que t’ho passis bé.
Adeu, fins demà!,
adeu, adeu!

  edebé

Adeu, fins demà! 
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