
AZ ÉN NAPIRENDEMAZ ÉN NAPIRENDEMAZ ÉN NAPIRENDEMAZ ÉN NAPIRENDEM    

Én aÉn aÉn aÉn a    bölcsődébebölcsődébebölcsődébebölcsődébe    járok a dolgozóba.járok a dolgozóba.járok a dolgozóba.járok a dolgozóba.    

Reggel 6Reggel 6Reggel 6Reggel 6----17.3017.3017.3017.30    óráig vannak velem a gondozónénik.óráig vannak velem a gondozónénik.óráig vannak velem a gondozónénik.óráig vannak velem a gondozónénik.    
A bölcsődébe akkor is jöhetek, ha későn ébredek fel, de ha éppen reggeliznek 8 A bölcsődébe akkor is jöhetek, ha későn ébredek fel, de ha éppen reggeliznek 8 A bölcsődébe akkor is jöhetek, ha későn ébredek fel, de ha éppen reggeliznek 8 A bölcsődébe akkor is jöhetek, ha későn ébredek fel, de ha éppen reggeliznek 8 

órakor a többiek, megvárom őket, és utána bemehetek a csoportszobába. Ilyenórakor a többiek, megvárom őket, és utána bemehetek a csoportszobába. Ilyenórakor a többiek, megvárom őket, és utána bemehetek a csoportszobába. Ilyenórakor a többiek, megvárom őket, és utána bemehetek a csoportszobába. Ilyenkor kor kor kor 
anya otthon megreggeliztet. anya otthon megreggeliztet. anya otthon megreggeliztet. anya otthon megreggeliztet.     

Az a jó a bölcsiben, hogy azzal játszom, amivel akarok.Az a jó a bölcsiben, hogy azzal játszom, amivel akarok.Az a jó a bölcsiben, hogy azzal játszom, amivel akarok.Az a jó a bölcsiben, hogy azzal játszom, amivel akarok.    

Sok érdekes dolgot próbálhatok ki: gyurmázhatok, beledughatom az ujjam a Sok érdekes dolgot próbálhatok ki: gyurmázhatok, beledughatom az ujjam a Sok érdekes dolgot próbálhatok ki: gyurmázhatok, beledughatom az ujjam a Sok érdekes dolgot próbálhatok ki: gyurmázhatok, beledughatom az ujjam a 
festékbe és maszatolhatok vele, egyedül ragaszthatok mindenféle magokat. festékbe és maszatolhatok vele, egyedül ragaszthatok mindenféle magokat. festékbe és maszatolhatok vele, egyedül ragaszthatok mindenféle magokat. festékbe és maszatolhatok vele, egyedül ragaszthatok mindenféle magokat. 

Hamar telik az idő, mHamar telik az idő, mHamar telik az idő, mHamar telik az idő, már jön is a tízórai, fiár jön is a tízórai, fiár jön is a tízórai, fiár jön is a tízórai, finom turmixot, vagy gyümölcslevetnom turmixot, vagy gyümölcslevetnom turmixot, vagy gyümölcslevetnom turmixot, vagy gyümölcslevet    
iszunk. iszunk. iszunk. iszunk.     

Sokat vagyunk a levegőn, próbálunk egyedül öltözködni, ami nem mindig Sokat vagyunk a levegőn, próbálunk egyedül öltözködni, ami nem mindig Sokat vagyunk a levegőn, próbálunk egyedül öltözködni, ami nem mindig Sokat vagyunk a levegőn, próbálunk egyedül öltözködni, ami nem mindig 
sikerül, de a gondozónénink mindig segít nekünk. sikerül, de a gondozónénink mindig segít nekünk. sikerül, de a gondozónénink mindig segít nekünk. sikerül, de a gondozónénink mindig segít nekünk.     

Nagyot szaladgálunk aNagyot szaladgálunk aNagyot szaladgálunk aNagyot szaladgálunk az udvaronz udvaronz udvaronz udvaron, motorozunk, és nagyon megéhezünk. Az eb, motorozunk, és nagyon megéhezünk. Az eb, motorozunk, és nagyon megéhezünk. Az eb, motorozunk, és nagyon megéhezünk. Az ebéd éd éd éd 
főzelék szokott lenni, meg hús, sajt, tojás, gyümölcs, meg minden olyasmi, amire főzelék szokott lenni, meg hús, sajt, tojás, gyümölcs, meg minden olyasmi, amire főzelék szokott lenni, meg hús, sajt, tojás, gyümölcs, meg minden olyasmi, amire főzelék szokott lenni, meg hús, sajt, tojás, gyümölcs, meg minden olyasmi, amire 

szükségünk van.szükségünk van.szükségünk van.szükségünk van.    

Ebéd után már nagyon kifáradunk, hamar elalszuEbéd után már nagyon kifáradunk, hamar elalszuEbéd után már nagyon kifáradunk, hamar elalszuEbéd után már nagyon kifáradunk, hamar elalszunk. nk. nk. nk.     

HHHHa már pihentünk, rendbe hozzuk magunkat a fürdőszobában. a már pihentünk, rendbe hozzuk magunkat a fürdőszobában. a már pihentünk, rendbe hozzuk magunkat a fürdőszobában. a már pihentünk, rendbe hozzuk magunkat a fürdőszobában.     
A gondozónénik megterítik az asztalt, amiben mA gondozónénik megterítik az asztalt, amiben mA gondozónénik megterítik az asztalt, amiben mA gondozónénik megterítik az asztalt, amiben mi is szoktunk segíteni nekik. Az i is szoktunk segíteni nekik. Az i is szoktunk segíteni nekik. Az i is szoktunk segíteni nekik. Az 

uzsonna is nagyon finom, felvágott, pástétom, uborka, paprika, paradicsom, uzsonna is nagyon finom, felvágott, pástétom, uborka, paprika, paradicsom, uzsonna is nagyon finom, felvágott, pástétom, uborka, paprika, paradicsom, uzsonna is nagyon finom, felvágott, pástétom, uborka, paprika, paradicsom, 
hagyma. Mindhagyma. Mindhagyma. Mindhagyma. Mind----minminminmind olyan dolog, amid olyan dolog, amid olyan dolog, amid olyan dolog, ami    ahhozahhozahhozahhoz    kellkellkellkell, hogy egészségesek legyünk. , hogy egészségesek legyünk. , hogy egészségesek legyünk. , hogy egészségesek legyünk.     

Uzsonna után Uzsonna után Uzsonna után Uzsonna után addig játszunk addig játszunk addig játszunk addig játszunk , amíg anya, vagy apa értünk jön. Napközben, , amíg anya, vagy apa értünk jön. Napközben, , amíg anya, vagy apa értünk jön. Napközben, , amíg anya, vagy apa értünk jön. Napközben, ha ha ha ha 
rosszul érzem magam, lázas vagyok, a gondozónénim telefonál az anyukámnak, rosszul érzem magam, lázas vagyok, a gondozónénim telefonál az anyukámnak, rosszul érzem magam, lázas vagyok, a gondozónénim telefonál az anyukámnak, rosszul érzem magam, lázas vagyok, a gondozónénim telefonál az anyukámnak, 

hiszen ilyenkor azt szeretném, hogy anyukám dajkáljon engem és vigyen el a hiszen ilyenkor azt szeretném, hogy anyukám dajkáljon engem és vigyen el a hiszen ilyenkor azt szeretném, hogy anyukám dajkáljon engem és vigyen el a hiszen ilyenkor azt szeretném, hogy anyukám dajkáljon engem és vigyen el a 
doktornénihez. doktornénihez. doktornénihez. doktornénihez.     

Minden este én készMinden este én készMinden este én készMinden este én készítem ki a ruhámat, azt amit ítem ki a ruhámat, azt amit ítem ki a ruhámat, azt amit ítem ki a ruhámat, azt amit szeretnék szeretnék szeretnék szeretnék felfelfelfelvenni, minden nap venni, minden nap venni, minden nap venni, minden nap 
tisztát étisztát étisztát étisztát és illatosat. s illatosat. s illatosat. s illatosat.     

Az is jó dolog, ha a cipőm nem nyomja a lábamat, és könnyen fel tudom magam Az is jó dolog, ha a cipőm nem nyomja a lábamat, és könnyen fel tudom magam Az is jó dolog, ha a cipőm nem nyomja a lábamat, és könnyen fel tudom magam Az is jó dolog, ha a cipőm nem nyomja a lábamat, és könnyen fel tudom magam 
is venni. is venni. is venni. is venni.     

Anyukámék mindig eljönnek a szülőértekezletre, mert ott sok tanácsot kapnak, Anyukámék mindig eljönnek a szülőértekezletre, mert ott sok tanácsot kapnak, Anyukámék mindig eljönnek a szülőértekezletre, mert ott sok tanácsot kapnak, Anyukámék mindig eljönnek a szülőértekezletre, mert ott sok tanácsot kapnak, 
hogy miben tudnak nekem segíteni. hogy miben tudnak nekem segíteni. hogy miben tudnak nekem segíteni. hogy miben tudnak nekem segíteni.     

    

Jó itt a bölcsiben!Jó itt a bölcsiben!Jó itt a bölcsiben!Jó itt a bölcsiben! 


