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No sé si ho encertaràs...
Quina cosa és aquella
on tothom fica el nas?
El got

Del meu vestit es vesteixen,
també sóc bo per menjar,
i xics i grans em passegen
per la muntanya i el pla.
Qui sóc? El xai

Te la dic, te la dic
i te la torno a repetir.
Te la dic vint vegades
i tu no l'has pas dit.
Què és? La tela

Una velleta, tota arrugadeta
que a baix porta cueta.
Què és? La pansa

Sóc germana del bolet
i també de la castanya;
segons com, em troben dolça;
segons com, em troben agra.
Què sóc? La nata

Una colometa que és negra i blanca.
Sense ales, vola; sense llengua, parla.
Què és? La carta

Petita com una rata
i com un lleó guarda la casa.
Què és? La clau

Dos anells t'has de posar
si vols fer-me treballar.
Què són? Les tisores

Sóc molt intel·ligent i em consulta tota la gent.
Qui sóc? El diccionari

No diu res ,però mai no calla.
Sempre el portem a sobre,
ens fa córrer i mai no para.
Què és? El rellotge

Sóc un palet
molt estiradet
i a sobre del front
tinc un mosquitet.
Qui sóc? La lletra i

Són dues pilotetes enganxades en una paret,
ni l'una ni l'altra es poden veure.
Què són ? Els ulls

En néixer ja sé segur
quin dia he de morir,
i visc a casa del pobre,
del menestral i del ric.
Què sóc? El calendari

Una cosa que a tot arreu es posa
i al mar no gosa.
Què és? La neu

Dues germanetes
molt igualetes,
quan són velletes
obren les boquetes
Què són? Les sabates

No té potes i camina,
té ales però no vola,
té la forma de cassola ,
a veure si l'endevines.
Què és? El barret

Dues germanes: una traçuda;
l’altra tonta, però l’ajuda .
Què són? Les dues mans

Sol anar amb els que van lluny
i els obliga a tancar el puny.
Què és ? La maleta

Dos germanets
ben igualets;
quan són vellets,
obren els ullets.
Què són? Els mitjons

De dotze germans que en som
sóc el segon i en canvi,
sóc el més petit de tots.
Qui sóc? El mes de febrer
(Mari Carmen Linares)

Amb un mut vaig estar
i el seu secret em va explicar.
Jo res no vaig sentir,
però sé tot el que em va dir.
Què és? El llibre
(Manuel Yeste i Mari Cantarero)

Blanca per dintre,
verda per fora,
el que no endevina el seu nom,
espera.
Què és? La pera
(Carlos Manuel Díaz)

Qui surt cada dia, però sempre marxa?
El sol
(Sheyla Buere)

Tinc forats com un formatge,
sóc la llum de la nit,
també puc ser el nas d’una bruixa.
Quan sóc plena, en llop et puc convertir.
Qui sóc? La lluna
(Maribel Pérez)

Sóc tota morenor,
dolça com les confitures
i em veuràs moltes vegades
pel nas de les criatures.
Qui sóc? La xocolata
(Mercedes Duran)

Petita com una oliva
i omple tota la botiga.
Què és? La llum
(Julia Olaya)

Les parets són verdes,
el poble és vermell
i els soldats són negres.
Què és? La síndria
(Manuel Yeste i Carmen Baca)

Una capseta blanca,
que quan s’obre ja no es tanca.
Què és? L’ou
(Eugenio Dávila)

A tot arreu la trobem
perquè agrada molt a la gent,
però amb cura l’has de mirar
si no et vols perjudicar.
Què és? La televisió
(Eugenio Dávila)

El seu nom és de persona,
però persona no és.
El seu color és groc i blanc,
però ou no és.
Endevines què pot ser? La margarida
(Eugenio Dávila)

Qui no en té és mala gent.
Qui el té bo és tot un sant.
Mai no es veu, tothom el sent.
Els poetes en fan esment i
per ell anem tirant.
Què és? El cor
(Eugenio Dávila)

Una cistella d’avellanetes
que la nit escampa i el dia arreplega.
Què són? Les estrelles
(Eugenio Dávila)

Quant més n’hi ha,
menys pesa.
Què és? El forat
(Eugenio Dávila)

Porto anys al mar
i encara no sé nedar.
Què sóc? La sorra
(Eugenio Dávila)

Tan gran com un camí
i cap en un pot petit.
Què és? El fil
(Eugenio Dávila)

Una senyora
va pel mercat
amb la cua verda
i el vestit morat.
Què és? L’albergínia

No és cosa bona per beure,
tampoc cosa per menjar,
a molta gent alimenta,
i estant groc, malalt no està.
Què és? L’oli

És rodona com una tassa
i té pèls a la panxa.
Què és? La ceba

No sóc cargol ni bolet
i la pluja em fa sortir,
si cau aigua m’estarrufo
i si fa sol estic pansit.
Què és? El paraigües
(Sara Charle)

Rumieu i endevineu:
Què és una cosa molt gran
que com més n’hi ha
menys es veu?
La foscor
(Encarni Pascual)

Vola però no té ales,
té cua però no és un ocell,
tampoc és un vehicle.
Endevines què pot ser?
L’estel
(Rosa Tintoré)

Una església blanca
sense porta ni tanca,
no entra en ella llum alguna,
ni del ciri, ni del sol, ni de la lluna.
Què és? L’ou
(M. Pilar Agustí)

Té dents i no mossega,
és petita com un ratolí,
si la fas girar funciona
tant de dia com de nit.
Què és? La clau
(Basi Anta)

Una senyoreta molt senyorejada,
sempre va en cotxe
i sempre va mullada.
Què és? La llengua
(Carmen Castellar)

Sota el melic tinc un penjoll,
si me l’estires m’arriba al genoll.
Què són? Els calçotets
(Montserrat Colomé)

Unes són blanques
i altres són fosques,
totes juntes són bones
i fan venir gana
a mans besades.
Què és? El raïm
(Victoria Escobar)

Tinc quelcom de mora
però sóc cristiana;
m’estima i venera
la gent catalana.
Qui sóc? La falç
(Josep Maria Espallargas)

Sóc filla de la muntanya,
vinc al món quan ve el fred.
En posar-me al foc no t’estranyis
que en cremar-me faci un pet.
Qui sóc? La castanya
(Anabel Villanueva)

