Kim są Bazgrołki?

Bazgrolinka to zuch dziewczynka.
Różowy kolor ma i fioletowa zdobi ją kokardka.
Bazgrolinka bardzo lubi wszystkich wokoło
i bawi się z dziećmi i bazgrołkami zawsze wesoło.
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Ta historia dziś będzie o bazgrołkach, które do nas przybyły
i wspólnie z dziećmi będą się uczyły.
Ale kim są bazgrołki i skąd się wzięły, czy wiecie?
Jeżeli nie - zaraz się tego dowiecie.
Pewien Mikołaj – chłopiec mały
nie umiał ładnie rysować i dzieci inne się z niego śmiały.
Więc Mikołaj ukradkiem na kartce rysował,
ale swoich rysunków nikomu nie pokazywał.
Kartki z rysunkami do domu zabrał
i swojej mamie je tylko pokazał.
Mama rysunkom się przyglądała
i Mikołaja historyjek o dziwnych postaciach wysłuchała.
Gdy nocka nastała, dziwy się działy
rysunki Mikołaja po kolei ożywały.
Najpierw radośnie zielony Bazgrołek wstał
on zawsze wesołą minę na rysunkach miał.
Bazgrot czerwony kolor ma
on ciągle się złości, tupie i krzyczy bo zły humor ma
Lecz na takie zachowanie sposoby znamy!
Czy jego złe zachowanie zwalczyć mu zdołamy?
O tym wkrótce się już przekonamy…

Mam nadzieję, że do zabawy bazgrołki zaprosicie…
Jak również uczyć się z nimi będziecie o otaczającym nas świecie.
Ale to już inne historie kochani
o których już wkrótce wspólnie przeczytamy…

Niebieski bazgrołek - Bazgrotek na imię ma
on zawsze smutną buzię ma,
a z jego oczka łezki spływają…
Tak jak deszczowe kropelki z chmurek spadają.
Jest jeszcze Bazgrolinek to ten czarny, malutki.
Wszystkiego się boi - bo jest taki drobniutki.
Czy lęki swoje zdoła pokonać?
O tym wkrótce każdy z nas będzie miał okazję się przekonać.
Bazgraninka jest żółta, do tego bardzo mała.
Chociaż ma serduszko złote, często jest nieśmiała.
Gdy czuje niepokój do kątka zmyka.
Spojrzeń kolegów unika i wzorkiem wpatrzonym w podłogę ucieka.
To już wszystkie bazgrołki Mikołaja, teraz je już znacie,
z nimi przygód tysiące poznacie.
Każdy z nich kolor inny ma,
oraz inne uczucia i emocje przedstawia.
Mam nadzieję, że do zabawy bazgrołki zaprosicie…
Jak również uczyć się z nimi będziecie o otaczającym nas świecie.
Ale to już inne historie kochani
o których już wkrótce wspólnie przeczytamy…

Pytania do tekstu:
1. Dlaczego Mikołaj był smutny?
2. Komu pokazał swoje rysunki?
3. Kogo przedstawiały rysunki?
4. Jakie kolory miały brazgrołki?
5. Jakie imiona miały bazgrołki?
6. Jakie emocje prezentowały bazgrołki?

