
Moixaines, cançons i jocs de falda 

Per jugar amb la cara 

Nasset, nassiró 

Nasset, nassiró 
Me’l poso al sarró. (2 bis) 

Ballmanetes 

Ballmanetes,  
toca galtetes, 
toca-les tu,  
que les tens boniquetes. 

La ball, ball, 
la cueta de la gallina, 
la ball, ball 
la cueta del nostre gall. 

Nostre gall és cantador, 
canta de dia, canta de dia, 
nostre gall és cantador, 
canta de dia i de nit no. (bis) 

*Pica manetes 

Pica manetes, 
tan boniquetes 
pica-les bé, 
que el pare ja vé.  

La teva cara 

La teva cara sembla una casa, 
amb escales que pugen 
i escales que baixen, 
dues finestres, dos balcons, 
la porta i el timbre. 
Ding, dong! 

Barbeta barbixola 

Barbeta barbixola,  
boqueta de fesola, 
nas nasset, ullets de pardalet, 
celletes de ruquet, 
truca, truca,  
truca al (nom del nen/a). (bis) 

Jocs de dits 

Cinc fillets 

Cinc fillets té la maneta, 
cinc fillets molt divertits, 
un, dos, tres, quatre i cinc, 
del dit gros al dit petit. 

Cinc fillets té la maneta, 
cinc fillets que fan així, 
un, dos, tres, quatre i cinc, 
del dit gros al dit petit. 

Quan el gros abraça el xic, 
els mitjans queden al mig, 
un, dos, tres, quatre i cinc, 
del dit gros al dit petit. 

Cinc fillets té la maneta, 
cinc fillets que fan així, 
un, dos, tres, quatre i cinc, 
del dit gros al dit petit. 

Quan el gros abraça el xic, 
els mitjans queden al mig, 
un, dos, tres, quatre i cinc, 
del dit gros al dit petit. 

Un, dos, tres, quatre i cinc, 
del dit gros al dit petit, 
del dit gros al dit petit. 

Els dits 

Aquest és un, aquest és l’altre 
tant és aquest, com aquest altre 
aquest fuig, aquest l’empaita, 
aquest s’ho mira, aquest s’hi 
gira, 
aquest no veu, aquest fa deu, 
aquest no veu, aquest fa deu. 
(bis) 

Aquest és el pare 

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

Marieta vola vola 

Marieta vola, vola 
tu que portes camisola, 
marieta puja al dit xic 
que et donaré un confit. 

Marieta vola, vola 
tu que portes camisola, 
marieta puja al dit gros 
que et donaré un plat d’arròs. 

Marieta vola, vola 
tu que portes camisola, 
marieta puja al cel, 

que et donaré pa amb mel. 

*Aquest el dimecres 

Aquest el dimecres va a 
comprar un ou, 
aquest el dijous el cou, 
aquest el divendres hi posa sal, 
aquest el dissabte el tasta, 
aquest el diumenge se’l menja. 

*Eren cinc en un llit 

Eren cinc en un llit 
i el petit ha dit: un fora, un fora! 
Eren quatre en un llit 
i el petit ha dit: un fora, un fora! 
Eren tres en un llit 
i el petit ha dit: un fora, un fora! 
Eren dos en un llit 
i el petit ha dit: un fora, un fora! 
En queda un en el llit 
i el petit ha dit: Bona niiiit! 

Per jugar amb les parts del 
cos 

Peu polidó 

Peu polidó de la margarideta, 
peu polidó de la margaridó. 

Panxa forteta de la margarideta, 
panxa forteta de la margaridó. 

Mans grassonetes de la 
margarideta, 
mans grassonetes de la 
margaridó. 

Cara bonica de la margarideta, 
cara bonica de la margaridó. 

Mà morta, peu mort 

Mà morta, mà morta, 
pica a la porta.(bis) 

Peu mort, peu mort, 
pica ben fort.(bis) 

Mans i peus 

Jo tinc dues mans, 
tenen cinc dits, 
dit un, dit dos, dit tres, dit 
quatre, dit cinc. (bis) 

Enlairo les mans, 



faig moure els dits, 
dit un, dit dos, dit tres, dit 
quatre, dit cinc. (bis) 

Jo tinc dos peus, 
tenen cinc dits, 
dit un, dit dos, dit tres, dit 
quatre, dit cinc. (bis) 

Em toco els peus, 
faig moure els dits, 
dit un, dit dos, dit tres, dit 
quatre, dit cinc. (bis) 

Jo tinc dues mans, 
tenen cinc dits, 
dit un, dit dos, dit tres, dit 
quatre, dit cinc. 

Jo tinc dos peus, 
tenen cinc dits, 
dit un, dit dos, dit tres, dit 
quatre, dit cinc. 

Enlairo les mans, 
faig moure els dits, 
dit un, dit dos, dit tres, dit 
quatre, dit cinc. 

Em toco els peus, 
faig moure els dits, 
dit un, dit dos, dit tres, dit 
quatre, dit cinc. 

Dit un, dit dos, dit tres, dit 
quatre, dit cinc.(2 bis) 

Els petits titelles 

Així fan, fan, fan,  
els petits bonics titelles, 
així fan, fan, fan,  
tres voltetes i se’n van. 

Tot picant de mans,  
els petits bonics titelles, 
tot picant de mans 
els titelles es fan grans.  

Aixecant el dit, 
els petits bonics titelles, 
aixecant el dit, 
tots plegats s’han ajupit. 

Sobre el prat florit,  
els petits bonics titelles, 
sobre el prat florit, 
un a un s’han adormit. 
Sóc feliç 

Sóc feliç, moc les manetes, 
sóc feliç i pico amb les mans, 

sóc feliç, moc les manetes, 
pico pico pico de mans. 

Sóc feliç, moc les manetes, 
sóc feliç i pico amb les mans, 
sóc feliç, moc les manetes, 
pico pico pico a les cames. 

Mans… 

Sóc feliç, moc les manetes, 
sóc feliç i pico amb les mans, 
sóc feliç, moc les manetes, 
pico pico pico al cap. 

Cames… 

La panxa 

Panxa, panxa, panxa rodona 
i en el mig, el melic. (3 bis) 

Escarbat bum bum 

Escarbat bum, bum, 
posa-hi oli, posa-hi oli, 
escarbat bum, bum, 
posa-hi oli en el llum. 
Si en el llum no n’hi ha, 
a l’escalfeta, a l’escalfeta, 
si en el llum no n’hi ha, 
a l’escalfeta n’hi haurà. 

Escarbat, escarbat, 
endevina qui t’ha tocat! 

*Espolsem el matalàs 

Espolsem el matalàs,  
espolsem el matalàs, 
espolsem-lo, espolsem-lo, 
espolsem aquest culàaaaas! 

Per cavalcar 

Anirem a París 

Anirem a París 
a cavall d’un mosquit, 
els francesos diran 
quin cavall més bonic. 
Al pas, al pas,  
Al trot, al trot, al trot 
Al galop, al galop, al galop. 

Cloc-cloc 

Cloc-cloc, cloc-cloc, 
en Cloc és un cavall, 
Cloc-cloc, cloc-cloc, 
que va amunt i avall, 
Cloc-cloc, cloc-cloc, 

vol ser el teu amic, 
Cloc-cloc, cloc-cloc, 
si tu dius que sí. 
Sííííííííííí 

Cloc-cloc, cloc-cloc, 
aquest cavallet, 
Cloc-cloc, cloc-cloc, 
no para mai quiet, 
Cloc-cloc, cloc-cloc, 
i arriba el primer, 
Cloc-cloc, cloc-cloc, 
si dius que vols més. 
Méééééés 

Cloc-cloc, cloc-cloc, 
si t’agrada molt, 
Cloc-cloc, cloc-cloc, 
i no vols parar, 
Cloc-cloc, cloc-cloc, 
recorda-li a en Cloc, 
Cloc-cloc, cloc-cloc, 
què és el que tu vols. 
Méééééés 

Cloc-cloc, cloc-cloc, 
aquest cavallet, 
Cloc-cloc, cloc-cloc, 
està cansadet, 
Cloc-cloc, cloc-cloc, 
ja s’està parant, 
Cloc-cloc, cloc-cloc, 
ja vol descansar. 

Arri, arri tatanet 

Arri, arri tatanet,  
que anirem a Sant Benet, 
comprarem un formatget  
per dinar, per sopar  
per el/la (nom) no n’hi haurà!  

Arri, arri tatanet,  
que anirem a Sant Benet, 
comprarem un panellet  
per dinar, per sopar  
per el/la (nom) no n’hi haurà! 

Tres cavallers 

Tres cavallers vénen de França, 
van caminant i mai no se’n 
cansen. 

El primer va… al pas, 
el segon va… al trot 
i el tercer va… al galop! 

Tres cavallers vénen de França, 
van caminant i mai no se’n 
cansen. 



Titeta pon 

Pon, titeta, pon, 
pon un cucu, pon un cucu. 
Pon, titeta, pon, 
pon un cucu per l’Anton. (3 bis) 

Per balancejar 

Una campana 

Una campana tinc, tinc 
quan sona, sona tang, tang 
si tu vols te la donc, donc 
ding, dong, dang (3 bis) 
Ding, dong, dang (2 bis) 

Bim bom! 

Bim, bom,  
les campanes de Salom 
toquen a festa i fan bim bom, 
bim, bom, bim, bom! (bis) 

*Ning, nong 

Ning, nong, ning, nong 
les campanes de Salom 
toquen a festes 
i fan ning nong, ning nong. 

Ning, nang, ning, nang 
les campanes de Sant Joan 
cauen a terra  
i fan ning nang, ning nang. 

Bim, bom, bim, bom 
les campanes de la Son 
toquen a festa 
i fan bim, bom, bim, bom. 

*La barqueta 

Si la barqueta es tomba,  
nena no tinguis por;  
alça la corda enlaire  
i canta una cançó.(bis) 

Dilluns, dimarts, dimecres,  
dijous, divendres, dissabte  
i diumenge.  
Són els dies de la setmana! 

*Serra mamerra 

Serra mamerra, 
una olla de terra, 
una olla d’aram, 
patapim, patapim, patapim 
patapam, patapam, patapam 

*Row the boat 

Row, row, row the boat 
gently down the stream, 
merrily, merrily, merrily, merrily 
life is just a dream. 

Row, row, row the boat 
gently down the stream, 
if you see a crocodile 
don’t forget to scream 
Ahhhhhhhhhh! 

Per fer pessigolles 

Pessi, pessi, pessigolletes 

Pessi, pessi, pessigolles, 
petonets de peix bombolla, 
un passeig de papallones, 
pessi, pessi, pessigolles. 

Pessi panxa, pessi cames, 
pessi nas, pessi cul, 
totes, totes, són per tu 

Pessi, pessi, pessigolles, 
petonets de peix bombolla, 
un passeig de papallones, 
pessi, pessi, pessigolles. 

Pessi esquena, pessi orelles, 
pessi coll, pessi peus, 
te les faig pertot arreu. 

Pessi, pessi, pessigolles, 
petonets de peix bombolla, 
un passeig de papallones, 
pessi, pessi, pessigolles. (bis) 

Quan vagis a la carnisseria 

Quan vagis a la carnisseria, 
no compris carn d’aquí, 
ni d’aquí, ni d’aquí, ni d’aquí,… 
sinó d’aquí, 
que n’hi ha un bon bocí! 

Ralet ralet 

Ralet, ralet, ralet 
pica dineret. 
Ralet, ralet, ralet 
para dineret. 

Pugen les formiguetes 

Pugen les formiguetes 
Pugen les formiguetes, 
Baixen els elefants 
Baixen els elefants. (bis) 

Pugen les formiguetes, 

pessigolletes pertot arreu, 
baixen els elefants, 
amb passes molt grans, 
la trompa al davant. (bis) 

Pugen les formiguetes 
Pugen les formiguetes, 
Baixen els elefants 
Baixen els elefants. (bis) 

Per jugar a saltar 

Salta pagès 
Un dos tres…salta pagès! 

*Salta miralta 

Salta miralta, 
trenca una galta, 
si la galta cau… 
En (nom) adéusiau!!! 

Per jugar amb la boca 

Petons i abraçades 

Un petó de mandarina, 
una abraçada fina. 
Un petó de vaca, 
una abraçada maca. 
Un petó de papallona, 
una abraçada mona. 
Un petó d’esquimal, 
una abraçada com cal. 
Un petó curiós, 
una abraçada a dos. 

Sorolls amb la boca 

Amb la boca, amb la boca 
faig sorolls,…(fer soroll) (bis) 

Amb la llengua, amb la llengua 
faig sorolls,…(fer soroll) (bis) 

Amb la boca, amb la boca 
faig sorolls,…(fer soroll) (bis) 

Amb els llavis, amb els llavis, 
faig sorolls,…(fer soroll) (bis) 

Amb la boca, amb la boca 
faig sorolls,…(fer soroll) (bis) 

Amb la llengua i amb els llavis 
faig sorolls…(fer soroll) (bis) 

(Fer sorolls) 


