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Za piecem tańczyły małe myszki trzy,
nóżkami tupały, aż leciały skry.
Rozgniewał się kotek i pokazał kły,
bo go przebudziły małe myszki trzy.
Kota się nie bały małe myszki trzy,
na nosie zagrały: ri fi fi fi fi.
I dalej tańczyły, aż leciały skry,
te psotnice szare, małe myszki trzy.
Psocić się nieładnie, zwłaszcza gdy ktoś śpi.
Nie wiedziały o tym małe myszki trzy.
Dobre obyczaje czasem warto znać,
a śpiącemu kotu lepiej spokój dać.
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Coś trzasnęło za szafką, a po chwili za drzwiami.
Nie boimy się z bratem, choć jesteśmy tu sami.
Wiatr tak dziwnie zawodzi, z kranu woda kapie,
coś szeleści w szufladzie, za ścianą ktoś chrapie.
Mój strach szybko umyka, kiedy brat przy mnie stoi,
on pomysłów ma tysiąc i się duchów nie boi.
Umie robić fikołki i samolot z papieru,
czasem nawet mi daje swoją porcję deseru!
Co to? Słychać na schodach czyjeś głośne tupanie.
Mama wraca ze sklepu, zaraz będzie śniadanie.
Już się wcale nie boję, ani trochę - jak mama.
Ona przecież jest czasem w domu całkiem sama!
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Tato, zjedz dziś razem ze mną
zupę mleczną na śniadanie.
Sam zobaczysz i potwierdzisz,
że to jest przepyszne danie.
Już nie pytaj, skąd mam tyle
i energii, i ochoty,
żeby skakać, biegać, tańczyć
i wymyślać nowe psoty.
Bo, kto zupę mleczną zjada,
nie grymasi i nie pluje,
ten jest silny i wesoły,
i się zawsze dobrze czuje.
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Do kurnika zakradł się
rudy, chytry lis.
Wkoło porozglądał się:
– Co tu ukraść dziś?
Jajka świeże na sianie,
zaraz będzie śniadanie!
Po cichutku, na palcach,
zakradał się lis.
Zobaczył to kogucik:
- Kukuryku! - w krzyk.
Brzydko zachowuje się,
kto kraść jajka chce!
Straszny hałas w kurniku:
- Uciekaj rozbójniku!
Wystraszony chytrusek
głodny będzie dziś.
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Na podwórku dziś od rana duże zamieszanie.
Mama kura zniosła jaja. Co się z nimi stanie?
Już przykicał szary zając, przybiegły indorki,
nawet cztery małe myszki wyszły ze swej norki.
Każdy przecież chce zobaczyć, co w skorupkach siedzi.
Do kurnika przydreptali ciekawi sąsiedzi,
ale sprytna mama kura zasłoniła jaja,
siadła na nich i podglądać innym nie pozwala.
Nagle, co to? Jakiś hałas, jakby coś się zbiło.
Kura wstała, a pod kurą jajek już nie było.
- Co się stało? – zapytały dwie ciekawskie kaczki.
Ze skorupek się wylęgły żółciutkie kurczaczki!

Przytul się do misia, zamknij swoje oczka,
już za oknem spaceruje Wróżka Dobranocka.
Jak nie zamkniesz oczu, nie przyjdzie do ciebie
i nie wyczaruje bajki na gwiaździstym niebie.
- Dawno, dawno temu, w izbie, za obrazem...
Cicho sza, zasnęły dzieci, skończę innym razem.
Do innego domu poszła pani Wróżka
opowiadać dzieciom bajki, po cichu, do uszka.
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Zapytała Ola mamę dzisiaj rano:
- Kiedy bal w przedszkolu? Odpowiedz mi, mamo!
Nie mam sukieneczki i złotych korali.
Jak ja się pokażę Bartkowi i Ali?
Bartek za kowboja na bal się przebierze,
a malutki Krzysio będzie nietoperzem.
Ala ma koronę, Marta strój biedronki,
a ja się przebiorę… za motyla z łąki!
Przypnę do rękawów piękne dwa skrzydełka,
na głowę założę czułki ze sreberka
i szybko polecę na bal do przedszkola taki strój wybrała sobie mała Ola.
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Nikt tak nie kocha mamy i taty jak małe dzieci.
To dla was kwiatki rosną w ogródku i słońce świeci.
Zrywać tych kwiatków dziś nie będziemy, zrobimy sami,
takie z malutkim serduszkiem w środku – dla was, kochani!
Za to, że zawsze jesteście z nami, dziś dziękujemy.
I na dokładkę za małą chwilkę wycałujemy.
Całus dla mamy, całus dla taty jest jak ciasteczko.
Takie całusy potrafi dawać kochane dziecko.
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Na spacer dziś wyszły wszystkie przedszkolaki,
tak hałasowały, że uciekły ptaki.
Kret wychylił głowę ze swego kopczyka,
usłyszał ten hałas i powiedział: – Znikam!
Na pobliskim drzewie siedziała wiewiórka,
a teraz do dziupli dała prędko nurka.
Szara mysz do dziury swojej tak pędziła,
że po drodze wszystkie ziarna pogubiła.
Kto kocha przyrodę, ten wie dobrze przecież,
że nie tylko ludzie żyją na tym świecie.
Jeśli chcesz zobaczyć wokoło zwierzęta,
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zachowuj się ciszej i o nich pamiętaj.
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Za siedmioma lasami, za siedmioma górami,
w przedszkolu takim jak nasze,
dzieci się zawsze grzecznie bawiły,
aż przyszedł raz do nich Staszek.
Staszek do dzieci podbiegł od razu.
Zamiast się przywitać ładnie,
zaczął im nowe klocki zabierać
i rzucać, gdzie popadnie.
Michał odebrać chciał mu te klocki,
Jasiek się też zdenerwował.
Z pięknej budowli nic nie zostało,
lecz za to kłótnia gotowa!
Tak się kłócili, że aż dziewczynki
zaczęły uszy zatykać.
Tak się powinni zachować chłopcy?
- muszę was o to zapytać.
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Nazbierały zuchy w parku kasztanów dwie taczki,
już je wiozą do przedszkola dzielne przedszkolaczki.
- A do czego wam kasztany?- pyta pani Krysia.
- My zrobimy z nich ludziki na zajęciach dzisiaj.
Już usiadły na wystawie kasztankowe ludki.
Ten ma oczy z jarzębiny i nosek malutki,
tamten pelerynę z liści, buty żołędziowe.
Kiedy przyjdzie mama z tatą złapią się za głowę!
Ile rzeczy można zrobić, ile niespodzianek!
Z szyszek szyszkowego dziadka, z kwiatów piękny wianek.
Wszystko daje nam PRZYRODA. Czy coś dla niej mamy?
Dać możemy nasze słowo, że o nią zadbamy!
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Kubek z wodą, pasty trochę, szczotka kolorowa
i zaczynam szorowanie - codziennie od nowa.
Zęby małe, zęby duże, na dole, u góry.
Każdy z nich chce być czyściutki i nie chce mieć dziury.
Precz, bakterie! W mojej buzi miejsca nie znajdziecie!
Moja kolorowa szczotka szybko was wymiecie!
Tu w przedszkolu mam szczoteczkę, a drugą mam w domu
i, choć jestem koleżeński, nie dam jej nikomu.
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Jakiś nowy chłopiec przyszedł do nas dzisiaj.
Ale… zaraz, zaraz ... nie poznałem Krzysia!
To znaczy poznałem, lecz raczej po głosie,
bo Krzyś okulary teraz ma na nosie.
Piękne okulary w czerwonej oprawie.
Ania ma podobne, takie same prawie!
Krzysiek, jak należy, będzie widział wszystko –
litery w książeczce, w cyrku widowisko.
Gdy chorują oczy, co się często zdarza,
idź do okulisty - od oczu lekarza.
Kiedy okulary usiądą na nosie,
szybko się przekonasz, że już po kłopocie!
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Pod grzybkami w lesie zasnęły krasnale,
pod głowę włożyły jarzębin korale.
Przykryły się liśćmi, których pełno w lesie,
i przyśniła im się piękna Pani Jesień.
Miała złotą suknię, parasolkę w groszki,
na nogach brązowe buty i pończoszki.
A w koszyku niosła owoce pachnące,
czerwone, zielone i żółte jak słońce.
Nagle wiatr się zerwał, obudził krasnale,
porwał im kołderki, nie widać ich wcale.
Założyły szybko czapeczki czerwone
i poszły daleko na wiatr obrażone.
Ale wiatr jest także potrzebny przyrodzie,
rozsiewa nasiona po parku, w ogrodzie.
Bez wiatru żaglówka się z miejsca nie ruszy.
Tak samo latawiec. A pranie? Kto suszy?
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Dostałem rower na urodziny,
mój brat i siostra też taki mają.
Kiedy jeździmy na wycieczki,
drzewa się do nas uśmiechają.
Dlaczego do was, zapytacie?
Odpowiedź wcale nie jest długa.
Bo rower to jest świetny pojazd,
który powietrza nie zatruwa!
Autobus, motor i samochód
ciągną za sobą mdłe spaliny,
więc na ich widok śmiać się nie chce
i drzewa robią kwaśne miny.
Jeśli szanujesz środowisko,
wskakuj na rower i jedź z nami.
Świeżym powietrzem pooddychaj
i zaprzyjaźnij się z drzewami!
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Ptaki wystraszone krążyły nad łąką,
za chmury uciekło przerażone słonko.
Dzięcioł przestał szukać pod korą robaków,
bo nigdy nie widział takich rozrabiaków.
Aż malutka żabka, znana na tej łące,
szepnęła do ucha sąsiadce biedronce,
że z tym skończyć trzeba, że tak być nie może.
Ale co tu zrobić? Kto im dopomoże?
Żabka napisała krótki list do dzieci:
- Ten, kto niszczy łąkę, hałasuje, śmieci,
nie dba o przyrodę, robi sobie szkodę!
Po czym - Hop! - i zwinnie skoczyła pod wodę.
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Biegały po łące raz nieduże dzieci,

Dzieci list znalazły, szybko przeczytały.

krzyczały, gwizdały, rozrzucały śmieci.

Słowa mądrej żabki dobrze zrozumiały.

Łamały gałęzie, rzucały w mrowisko,

Pozbierały śmieci, porządek zrobiły,

niszczyły butami świeże kretowisko.

bardzo zawstydzone do domu wróciły.
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Pokłóciły się warzywa w kąciku przyrody.
- Brzydka jesteś, kalarepo, a ja piękny, młody!
Tak przechwalał się kalafior w sąsiednim koszyku,
więc wtrąciła się sałata: – Po co tyle krzyku?
Kalarepo, nie płacz proszę, wytrzyj nos w chusteczkę.
Smutnej miny twej nie zniosę, lepiej skończcie sprzeczkę!
Pomidorek, por i seler - wszyscy chcemy zgody,
żeby było nam weselej w kąciku przyrody.
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Spotkałam jeża w lesie. Tup, tup, za nogą noga.
Na grzbiecie liście niesie. Przed jeżem długa droga.
Zatrzymał się na chwilę, rozejrzał dookoła.
- Oj, chyba zabłądziłem! – z rozpaczą w głosie woła.
- To nie jest moja ścieżka! Tu przedtem tak nie było!
Jak mieszkać w takim lesie, gdzie brzydko i niemiło?
Na kwiatach leżą śmieci, pod drzewem puszek stos.
Musieli tu być ludzie, wyczuwa to mój nos!
Zwierzęta tak nie śmiecą, zwierzęta o las dbają.
Wiewiórki, sarny, lisy – to one tu mieszkają!
Na chwilę wpada człowiek, na grzyby i jagody.
I przez tę właśnie chwilę narobi tyle szkody.
W imieniu leśnych zwierząt uprzejmie proszę ludzi,
by w naszych pięknych lasach przestali wreszcie brudzić.
Ładniejsze są od śmieci podgrzybki, kurki, rydze!
Jeżowi przyznam rację, za ludzi zaś się wstydzę.
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W kąciku zabawek bardzo smutno dzisiaj.
Ktoś połamał klocki, podarł czapkę misia,
lalce splątał włosy i zerwał korale,
koparek na półkę nie odstawił wcale.
Każdy, kto zabawki psuje,
bardzo źle się zachowuje.
Wszystkie grzeczne dzieci wiedzą,
że w nich krasnoludki siedzą!
Wielkim bałaganem dzieci się zmartwiły
i zaraz szybciutko porządek zrobiły.
W kąciku zabawek jest teraz wesoło,
a małe krasnale tańczą sobie wkoło.
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Raz dwie małe siostry, pomysłowe obie,
zabawę w łazience wymyśliły sobie.
Przelewały wodę z kubka do miseczki,
wykąpały w wannie misia i laleczki,
wycisnęły z tubki pastę poziomkową
i wyprały mamie bluzkę - całkiem nową.
Potem starsza siostra na pralkę się wspięła,
stanęła na palcach i z szafki wyjęła
małą buteleczkę, z której wysypała
całą garść cukierków i siostrze je dała.
Sama, oczywiście, też zjadła ich sporo,
a teraz dziewczynki bardzo brzuszki bolą.
Bo to nie cukierki, lecz tabletki były!
Dziewczynki rodziców bardzo wystraszyły.
Szybko do szpitala zawiózł je ich tato
i bardzo się gniewał na córeczki za to.
Dzieci obiecały, że już nigdy więcej
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nie będą nic brały z tej szafki w łazience.

Małgorzata Brandt urodziła się w Świeciu, w momencie właściwym – jak
sama mówi. Do niedawna poruszająca się w nurcie piosenki studenckiej,
autorka tekstów dla zespołu „Ukryty Zegarek”, za które otrzymała liczne
nagrody (głównie na Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdzie Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie). Po studiach pedagogicznych rozpoczęła
pracę w przedszkolu, gdzie pracuje do dziś. Od niedawna pisze dla dzieci,
ponieważ sprawia jej to radość i pozwala „oddychać”.
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