


ANIMALS DE CASA 

  

El gos de casa  

sempre s’escapa. 

  

El hàmster del pis 

 es diu Genís. 

  

La tortuga té gana  

i dorm en una palangana. 

  

El gat salta al llit  

de dia i de nit. 



L’ELEFANT 

  

Jo he vist un elefant  

que és molt gran. 

La cua la té petita  

i diria que es diu Paquita. 

  

Així que és una elefanta  

que es tapa amb una manta, 

 mentre beu un got de fanta. 

  



BÀSQUET 
  

 Hem fet un partit 

molt divertit. 

Una cistella hem posat 

a dalt d’un terrat. 

La pilota s’ha petat 

i la gent s’ha espantat. 

Un crit han llençat 

i tot s’ha acabat. 



EL CARGOL 

  

 El cargol és molt petit 

i també molt eixerit. 

Va molt lent, és divertit. 

Dins la closca s’amaga 

quan li ensenyo una pastanaga. 

S’arrossega pel prat 
i aquesta història s’ha acabat. 



ELS GERMANS 

  

Germà, 

saps que he trobat or? 

En serio, 

no és broma, poma... 

Saps que he muntat un mercat? 

I quins objectes tens? 

La meva col·lecció de caramels! 



EL MEU HORT 

  

El meu hort 

té moltes fruites 

i cada dia 

menjo maduixes. 

Ohhh! mira, 

una bruixa 

m’ha agafat una maduixa. 

I mira,  

un home 

m’ha agafat una poma. 

He descobert que hi ha una rosa 

al costat de la brossa. 



MI AMIGA NEUS 

  
Mi amiga Neus es muy simpática y buena 

y lleva una camiseta con una ballena. 

Nos gusta tomar juntas la merienda 

que compramos siempre en una tienda. 

Luego vamos a la montaña 

y nos encontramos una araña. 

Las dos juntas nos reímos 

con todos nuestros amigos. 



MI AMIGA DOAA 

 

Mi amiga Doaa 

es muy guapa 

y se porta muy bien. 

Le gusta a princesas jugar 

y también mucho bailar. 

Sus dibujos favoritos 

son los de “Soy Luna” 

y yo la quiero 

cómo a ninguna. 



L’ESPAI 

 

Les estrelles brillen, 

la lluna és petita i 

és tota feta de formatge desfet. 

El Saturn és brillant. 

El Sol és molt bo. 

 

El Sistema Solar 

és genial. 



L’ ESCOLA 

 

Vaig a l’escola amb un llapis, pis 

i una goma de Roma. 

Vaig al pati  

amb la Nati. 

A la taula 

de l’aula, 

la cadira 

és de la fira. 
  



EL CANGURO 

  

Las orejas 

son pequeñas, 

las patas 

estan blancas, 

los ojos 

parecen cocos, 

en el bolsillo 

hay un grillo 

y con  la cola  

dice: ¡Hola! 



EL LORO 

  

 

Siempre que vuelo, 

sueño 

que mi loro 

es de oro. 

Es de verduras su pico, 

y por eso es tan rico. 



ELS ANIMALS 

  

En un país molt llunyà 

molts animals podem trobar. 

Hi havia un gos 

que tenia molta tos. 

Un conill 

que li agradava jugar amb un grill. 

Era el seu germà 

i es donaven la mà. 

I hi havia animals 

que menjaven vegetals. 



ACROBÀCIES 

 

Ahir vaig anar a comprar una piruleta 

mentre feia una pirueta. 

Després vaig anar a comprar roses 

tot fent rodes 

i em vaig fer mal a la cama 

mentre em mirava la mama. 



GIMNASIA 

  

He hecho una voltereta 

encima de la maleta. 

Para hacer el pino 

me tengo que beber el vino. 

La pelota,  

de gimnasia, 

bota. 



CABALLOS 

  

Mi caballo 

corre como un rayo. 

Se me han roto las muelas 

mientras me ponía las espuelas. 

Mi silla 

es amarilla. 




