
Bazgraptuś i Mateusz zaraz się przekonają, 
jakie przedszkolne przygody na nich czekają. 

Bo dzisiaj Bazgraptuś z Mateuszkiem do przedszkola pierwszy raz ruszają 
z tego powodu, wiele obaw mają. 

Jak jest przedszkolu? -  Zaraz się dowiedzą. 
Poznają się dziś z niejednym kolegą…

 
Zaraz przedszkolny próg przekroczą, 

każdy w ręku trzyma worek z wyprawką przedszkolną. 
Już wielki moment nastał kochani... 

bazgrołka i Mateusza wita w drzwiach PANI. 
Do szatni ich zaprowadziła, 

tam znaczki każdemu z maluszków przydzieliła. 
Bazgraptuś i Mateusz szybko się przebrali 

i rzeczy w swojej półeczce pochowali. 
Z rodzicami się pożegnali - 

do sali czym prędzej za Panią pognali. 
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Na uszko Bazgraptusiowi szepnęła, że smutki odejdą lada dzień. 
I każdy już będzie uśmiechnięty i o tym przekona bazgrołek się.

Bazgraptuś salę oglądać ruszył z Mateuszkiem , 
co chwilę odkrywali nowy kącik… nową zabawkę. 

Tu klocki, tam autka, lalki i pluszowe misie, 
zabawkami trzeba się w przedszkolu dzielić - czy o tym na pewno już wiecie! 

Pani po chwili zabawę przerwała 
i do wspólnego sprzątania maluszki zapraszała.

Niektóre dzieci ciągle płakały 
i pomagać sprzątać nie zamierzały. 

Gdy w sali zabawki na półeczkach już pięknie stały
Bazgraptuś i dzieci do przedszkolnej łazienki powędrowały. 

Tam z toalety korzystał kto potrzebę miał, 
a potem rączki każdy umył sam. 

 
 

A w sali dzieci już się bawiły, 
niektóre smutne były, 

innym łezki po policzkach płynęły. 
Czy tu jest fajnie? Bazgraptuś się zastawiał…

- Dlaczego dzieci płaczą? - pytania takie Pani zadawał.
Pani wszystkim powiedziała, 

że wkrótce przyjdzie po nich mama  - tak zapewniała. 
 



W sali śniadanie już na wszystkich czekało,
i jak smakowicie wszystko pachniało... 

Na krzesełka przy stolikach Pani nas posadziła
i do śniadania wszystkich zaprosiła. 
Po śniadaniu ząbki wszyscy myjemy 

i do sali wracamy w kółeczku siadamy. 
 
 

Pora na zajęcia  - to pierwsze zajęcia - uważnie Pani słuchamy,
ale niektóre przedszkolaki płaczą i wołają "do mamy...". 

Bazgraptuś w Panią wpatrzony słucha, śpiewa bawi się jest zadowolony. 
Pociesza Mateuszka, bo jest smutny i w kątku skulony.

Po zajęciach zabawa, spacer i na obiad pora. 
A po obiadku czas na odpoczynek, leżakowanie rozpoczynamy, 

na leżaczki piżamki dzielnie zakładamy. 
Gdy każdy na swoim leżaku już leżał

Pani bajeczkę nam przeczytała i piękne kołysanki na gitarze grała.
Pora ta długo jakoś nie trwała, 

bo z podwieczorkiem nasza PANI WOŹNA przyjechała. 
A po podwieczorku chwila na zabawę 

i zaraz rodzice po wszystkich przychodzą!
już do domu Bazgraptusia i Mateusza prowadzą. 

A jakie jutro tu przygody na nich będą czekały?
O tym już wkrótce się przekonamy… 

 


