CANÇONS I CONSIGNES
1. TINC GANES DE FER MÚSICA
(Marta Canellas)
TINC GANES DE FER MÚSICA,
MÚSICA MÚSICA
TINC GANES DE FER MÚSICA
AMB TOTS ELS MEUS AMICS.
SI TU ETS AQUÍ I JO TAMBÉ
JUNTS HO PASSAREM MOLT BÉ
SI TU ETS AQUÍ I JO TAMBÉ
HO PASSAREM MOLT BÉ.

4. ZING ZING (Anna Vega)
Zinc zinc, zinc zinc, què hi ha dins la bossa
Zinc zinc, zinc zinc no sé què hi haurà...
Zinc zinc, zinc zinc, veniu tots a veure-ho
Zinc zinc, zinc zinc. qui ho descobrirà...?
5. ENDRECEM EL MATERIAL (INSTRUMENTS) (Anna Vega)
Endrecem el material per tornar-hi una altra estona
Endrecem el material per tornar-hi així com cal.

2. HOLA HOLA (D. Gelabert)
Hola, hola, hola Jan,
hola hola, que bé que ens ho passem cantant!

6. CAMINA I STOP
(melodia de la LLuna la Pruna adaptada Anna Vega)
Camina camina, camina i Stop! (x4)
Córrer córrer, Córrer córrer,
Córrer córrer, córrer Stop!

* variant:
Hola Jan, hola Maria, hola Miquel
que bé que ens ho passem cantant!

7. ESTIRA ESTIRA EL MOCADOR (Anna Vega)
Estira estira el mocador, cap enfora cap enfora,
estira estira el mocador, cap enfora sense por!

3. TOC TOC (Anna Vega)
Toc toc, toc toc, què hi ha dins la capsa
Toc toc, toc toc, no sé què hi haurà...
Toc toc, toc toc, veniu tots a veure-ho
Toc toc, toc toc, qui ho descobrirà...?

8. TIA IA Ó
Tia ia, tia ia, tia ia ó (x4)
ia ó, ia ó, tia ia tia ia ó, ia ó (x2)

9. SONA LA MARACA AIXÍ AIXÍ
Sona la maraca així així (x2)
Com la fem sonar (x2)
Fa la la la là!
* variació: cascavell en comptes de maraca etc.

12. L'HIVERN (E.Willems)
L' hivern i el fred fa enrogir les galtes
l'hivern el fred fa anar abrigadet (ens cal un barret).
Jo corro, jo salto, so canto, jo ballo.
L'hivern i el fred ens cal un bon jec.

10. OBRE I TANCA (Brigitte Witchy)
Obre i tanca, obre i tanca
piquem amb les dues mans.
obre i tanca, obre i tanca
i les deixem reposant.

13. GIRA LA ROTLLANA (Violant Olivares)
Gira la rotllana sense parar,
gira la rotllana i ara què farà?
A dreta, esquerra, a dreta, esquerra
a dreta , esquerra i tornem a començar.

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

Gira la rotllana sense parar,
gira la rotllana i ara què farà?
Amunt i avall, amunt i avall,
Amunt i avall, i tornem a començar.

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

Gira la rotllana sense parar,
gira la rotllana i ara què farà?
endins i enfora, endins i enfora
endins i enfora i tornem a començar.

11. La barqueta
Si la barqueta es tomba nen (nom) no tinguis por
alça la corda enlaira i canta una cançó.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous,
divendres, dissabte i diumenge!

Gira la rotllana sense parar,
gira la rotllana i ara què farà?
A dret<, esquerra, amunt i avall,
endins i enfora i aquest joc ja s'ha acabat.

14. La masovera (popular)

O lai, là, la masovera, la masovera,
O lai, là , la masovera se'n va al mercat.
El mercat és el dilluns,
el dilluns en compra llums. Llums!

O lai, là, la masovera...
El mercat és el diumenge,
El diumenge tot s'ho menja.
Llums, naps, nespres, nous, faves tendres, tot s'ho gasta, tot s'ho menja!

O lai, là, la masovera...
El mercat és el dimarts,
El dimarts en compra naps...
Llums, naps!

O lai, là, la masovera...

O lai, là, la masovera...
El mercat és el dimecres,
El dimecres compra nespres...
Llums, naps, nespres!
O lai, là, la masovera...
El mercat és el dijous,
El dijous en compra nous...
Llums, naps, nespres, nous!
O lai, là, la masovera...
El mercat és el divendres,
El divendres faves tendres...
Llums, naps, nespres, nous, faves tendres!
O lai, là, la masovera...
El mercat és el dissabte,
El dissabte tot s'ho gasta.
Llums, naps, nespres, nous, faves tendres, tot s'ho gasta!

15. LA FORMIGA (Anna Vega i marta Canellas)
Puja a l'arbre una formiga, la segueix la seva amga,
busquen juntes un forat... i ja s'hi han amagat!
I la formi-mi-mi-ga, i la seva ami-mi-mi-ga
ara troten, ara ballen, ara tricu tricu tricu trà!
I bufa el vent bufa, bufa el vent bufa,
bufa el vent bufa, que bufa i caaaaau...!!!
16. XIM XIM XIM (Anna Vega i Marta Canellas)
Xim xim xim
pluja fina, pluja vine
xim xim xim
fes riure les flors.
Xim xim xim
pluja fina, pluja vine
xim xim xim
mulla tot el bosc.

17. UN CIGRÓ PETIT (popular)
Un cigró petit
s'amagat a sota el llit
de color de xocolata
un dos tres quatre!

23. HOLA COLZE (W. VALERIO)
Hola hola colze, com estàs avui?
vine vine i juga, i fem música.

18. QUATRE PEDRES
Quatre pedres hi ha al carrer
jo les sé comptar molt bé
de color de xocolata
un dos tres quatre!

(mà, genoll, pelvis, cap, llengua...)

19. PON TITETA PON
Pon titeta pon, pon-hi un cucu pon-hi un cucu,
Pon titeta pon, pon-hi un cucu per l'Anton.
20. PATRÓ 1 (parlat)
PARARAM PARARARARÀ PARARARARÀ
PARARAM PARARARARÀ QUIK QUIK QUIK (TA, TA, TA...)
21. PATRÓ 2 (cantat mode Dòric)
PARAM PARARARA RARA
PARA PARARARA RÀ etc.
22. PATRÓ 3 (cantat mode Mixolidi)
IAM PARARAM PAM PEO (X3)
IAM PARARAM PAM PÉ.
IÀAAAA - PAM! (ad libitum)
PARARARA....

IAM PARARA RARA, IAM PARARA RÀ (X2)

24. PATRÓ RITMIC 1
Hola, com estàs?
El meu nom és x x
Avui hem vingut aquí
per apendre música.
25. AMANIDA
Una fulla d'enciam,
Tomàquet,
pastanaga
i ceba.
+ impro 4 frases més.
26. CALENDARI RÍTMIC
1. Mes de gener
mes mal feiner
2. Febrer. febreret
set capes i un barret
3. Març ,marçot
mata la vella i la jove si pot
4. A l'abril , aigües mil.
5. Maig plujós i juny calent,
fan bon vi i bon ferment.

6. Al juny la falç al puny
7. El juliol el mes del sol.
8. A l'agost a les set ja és fosc.
9. Setembre fruiter, alegre i fester.
10. Quan l'octubre està finit
mor la mosca i el misquit.
11. Per tots sants,
desa el vano i treu els guants.
12. Per Nadal i Sant Esteve
cadascú a casa seva.
* qualsevol dita popular i cantarella es pot utilitzar per treballar
patrons rítmics. Si són rodolins o rimes, potenciem la musicalitat
del llenguatge.

