
La bola de la Bibi bota bé.
La bola de la Bibi bota bé.
La bola de la Bibi bota bé.
L                        .

La Clara encara és a l’escola.
La Clara encara és a l’escola.
La Clara encara és a l’escola.
L                        .

En David té dos daus verds.
En David té dos daus verds.
En David té dos daus verds.
E                        .



La foca d’en Fabià és fofa.
La foca d’en Fabià és fofa.
La foca d’en Fabià és fofa.
L                       .

El gat d’en Guim és gegant.
El gat d’en Guim és gegant.
El gat d’en Guim és gegant.
E                       .

L’Hug i el Moha són amics.
L’Hug i el Moha són amics.
L’Hug i el Moha són amics.
L                         .



En Janot juga a la platja.
En Janot juga a la platja.
En Janot juga a la platja.
E                        .

En Ken fa karate cada dia.
En Ken fa karate cada dia.
En Ken fa karate cada dia.
E                        .

El gelat de llima és d’en Leo.
El gelat de llima és d’en Leo.
El gelat de llima és d’en Leo.
E                         .



En Mario mima a la mama.
En Mario mima a la mama.
En Mario mima a la mama.
E                        .

En Nico i en Nil munten nata.
En Nico i en Nil munten nata.
En Nico i en Nil munten nata.
E                        .

En Pepet posa la pala al pot.
En Pepet posa la pala al pot.
En Pepet posa la pala al pot.
E                        .



Qui s’ha quedat a les fosques?
Qui s’ha quedat a les fosques?
Qui s’ha quedat a les fosques?
Q                         .

La Roser retalla un gran arc.
La Roser retalla un gran arc.
La Roser retalla un gran arc.
L                        .

La salsa d’en Sebastià és sosa.
La salsa d’en Sebastià és sosa.
La salsa d’en Sebastià és sosa.
L                        .



La tieta Tània té molta tinta.
La tieta Tània té molta tinta.
La tieta Tània té molta tinta.
L                        .

La vaca d’en Victor és viva.
La vaca d’en Victor és viva.
La vaca d’en Victor és viva.
L                        .

El wàter d’en Walter és nou.
El wàter d’en Walter és nou.
El wàter d’en Walter és nou.
E                        .



El xuxo del Xavi és excel·lent.
El xuxo del Xavi és excel·lent.
El xuxo del Xavi és excel·lent.
E                        .

El Yatch Club està allunyat.
El Yatch Club està allunyat.
El Yatch Club està allunyat.
E                        .

La Zoe té una zebra per atzar.
La Zoe té una zebra per atzar.
La Zoe té una zebra per atzar.
L                        .


