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Busca l’endevinalla a les botigues i escriu-ne la solució. Apunta el nom de la botiga al costat.
ENDEVINALLA
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Som dues germanes, igual de bufones,
i el pes sempre hem portat de tots els que ens han comprat.
Soc una bona cambrera, sense sabates ni guants,
serveixo menjars, begudes, i no m’embruto les mans.
Tinc mà sense ser persona, sense ser cantant tinc to;
soc fet de molt bona pasta, que vol dir que soc molt bo.
Soc sorollosa, però faig bona flaire, i a cases i bars,
de bon matí, desvetllo el més badallaire.
Soc tota jo morenor, rival de les confitures
i em veuràs moltes vegades pel nas de les criatures.
Al camp verdeja, a casa blanqueja,
Serveix d’aliment, i com més fresc més calent.
Que soc tort em diuen, tot i sent rodó; a dintre el meu ventre
Jo porto un tresor que a tothom agrada perquè és tot dolçor.
Tinc títol i no soc noble, tinc marges i no soc riu,
soc molt blanc i soc molt negre, amb mi es plora i amb mi es riu.
Tant de dia com de nit sempre em trobaràs al llit;
i ja cal que em tractis bé, que haig de ser el teu conseller.
M’enrosco com una serp, no us ofego, però us escalfo,
a l’hivern sempre em traieu i, si fa fred, m’abraceu.
Té braços, coll i punys,
i no té mans, cap ni ulls.
Te la dic, te la dic, i te la torno a repetir,
te la dic vint vegades i tu no l’has pas dit!
Gira que gira, tomba que tomba,
l’escalfor m’anima, el sol m’enamora.
No soc cargol ni bolet i l’aigua em fa sortir;
quan plou tot m’estarrufo i quan fa sol estic pansit.
Dos vidres agermanats que ho fan veure tot molt clar;
I et faran guanyar eficàcia i, fins i tot, força gràcia.

SOLUCIÓ

NOM/TIPUS DE BOTIGA
Sabateria

Les sabates
La safata/ la plata

Bar/ restaurant

El mató

Formatgeria, supermercat

La cafetera

Bar, cafeteria

La xocolata

Pastisseria, xocolateria

El pa /el blat

Forn de pa

El tortell

Pastisseria

El llibre

Llibreria

El coixí

Matalasseria/ roba de llar

La bufanda

Botiga de roba

La camisa

Botiga de roba

La tela

Botiga de roba

El gira-sol

Floristeria

El paraigua

Perfumeria, botiga de bosses

Les ulleres

Òptica
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16. Dues germanes. Una, traçuda.
L’altra, no tant, però ajuda.
17. Ja cal que et gratis la closca si vols tenir-me sencer.
Peça per peça es fa la cosa, ben posada al tauler.
18. M’atipen perquè m’engreixi. Soc tot bo, ho diu tothom:
l’orella, el peu i les galtes, el morro, la costella i el llom.
19. Et dono llet i llana i per parlar dic be.
Si no saps el meu nom, jo mai no te’l diré.
20. Passo la vida fent voltes, caminant a poc a poc,
però per més que camino, sempre estic al mateix lloc.
21. Soc una eina essencial,
tinc tall i no menjo mai.
22. Ara amunt, ara avall; I, si estàs malaltís,
no pateixis que, amb detall, t’ho marcaré ben precís.
23. Per la taula camino, semblo un animaló,
la pantalla il·lumino, i faig moure el cursor.
24. Qui l’endevina? Fa sopa fina. Qui l’ha pescat, tan malcarat?
Ens fa ganyotes amb les dentotes. Li diuen.... Tothom ho sap.
25. Al meu cap només hi ha un ull, i per treballar una llarga cua m’heu de posar.
Si em voleu tocar, vigileu, que us puc punxar.
26. Per fora duc vestit verd i per dintre vaig vermella,
i els que se’m voleu menjar els botons heu de llençar.
27. Vesteixo de blanc homes i dones, i no soc llana ni lli.
Soc nascut sobre una planta, i acabo fet tela i fil.
28. Té dents sense boca, no és broma; molt sovint l’has agafat. En un laberint treballa
per servir la humanitat, i sempre diuen que pinta quan en sa vida ha pintat.
29. Treballo amb l’advocat, amb l’escolar i amb l’escriptor,
i allà on em fico tot ho embolico.
30. Per viatjar soc molt pràctica, cabals et puc donar,
i si em portes carregada, el canvi et pots estalviar.

SOLUCIÓ

NOM/TIPUS DE BOTIGA

Les mans

Estètica

El puzle o trencaclosques

Botiga de joguines

El porc

Carnisseria

El xai

Carnisseria

El rellotge

Joieria/ rellotgeria

El ganivet

Ferreteria

El termòmetre

Farmàcia i parafarmàcia

El ratolí

Botiga d’informàtica

El rap

Peixateria

L’agulla

Merceria

La síndria

Fruiteria

El cotó

Botiga de roba/ esports

La pinta

Perruqueria

El paper

papereria

La targeta

Diverses botigues

