L’escola de tothom
(versió Lemon tree)Fools garden
Quan m’aixeco al dematí,
tinc moltes ganes de vindre aquí,
pel camí em trobo amics,
junts juguem i ens divertim,
i abans d’arribar al cole:
fem un “xoque”!
Sona la música
I entrem cap a dins,
contes llegim i tot seguit
treballem en grup i fem “parlem”,
la nostra Tuga ens fa feliç
i és que aquesta escola, és un paradís
TORNADA:
Tots units aconseguim
una escola verda i un món millor,
i sempre estarem junts, fins que anem a l’institut.
Aquesta escola és la millor,
petiteta, familiar i de tothom.
Respecte i igualtat són la clau de l’amistat.
Da, da, da, da da,da di da , da
Da, da, da, da da,da di da , da
Da, di, di, da

Aquesta escola ens fa sentir bé,
tenim uns mestres que són genials.
Cuidem la natura i juguem tots junts,
passa el temps i ens fem més grans,
un pas més endavant, per aprendre.
Coda: i el pati és molt divertit
Troncs, casetes, futbol , cuina ....juguem amb els amics!
Els Puyanawa ens aprecien molt,
una esperança per a tothom,
i quan marxem del cole, fem un xoque!
Tots units aconseguim
una escola verda i un món millor
i sempre estarem junts, fins que anem a l’institut
Aquesta escola és la millor,
Petiteta, familiar i de tothom.
Respecte i igualtat són la clau de l’amistat.
Do-re-mi-fa-sol-la-si-do!
Quan m’aixeco al dematí,
tinc moltes ganes de vindre aquí,
pel camí em trobo amics,
junts juguem i ens divertim,
i abans d’arribar al cole:
fem un “xoque”!

Sona la música
I entrem cap a dins,
contes llegim i tot seguit
treballem en grup i fem “parlem”,
la nostra Tuga ens fa feliç
i és que aquesta escola, és un paradís
TORNADA:
Tots units aconseguim
una escola verda i un món millor,
i sempre estarem junts, fins que anem a l’institut.
Aquesta escola és la millor,
petiteta, familiar i de tothom.
Respecte i igualtat són la clau de l’amistat.
Da, da, da, da da,da di da , da
Da, da, da, da da,da di da , da
Da, di, di, da

