Jestem Wojtek. Ciągle się
przewracam, bo spieszy
mi się do zabawy.

Nazywam się Szymon.
Uwielbiam Ulkę, to z nią
bawię się najczęściej.

A to ja, Ula.
Najmilszym chłopcem
jest Szymek.

A ja jestem Janek,
razem z Krzysiem robimy
najśmieszniejsze żarty.

Hejka, jestem Miłka.
Lubię robić psikusy
i zjeżdżać po poręczach,
chociaż mi nie wolno.

…bzzzyt…

Hej, nazywam się Ignacy.
Kopanie piłki i strzelanie
goli to moje hobby!
…

Siemka! Jestem
Krzyś. Lubię się
wygłupiać z Jankiem.

Cześć, jestem Gosia. Lubię
wycinać, kleić i rysować.

Mam na imię Marysia.
Lubię tęczę, kucyki
i jednorożce. Zuzia jest
moją ulubioną koleżanką.

Jestem Karolina. Lubię
pomagać innym. Pani mówi,
że wszędzie mnie pełno.

To ja, Ewa. W naszym
przedszkolu jest świetnie,
bo można się bawić.

Jestem Sara i najbardziej
lubię bawić się z Ignasiem.
Nazywam się Zosia.
Wiecznie coś gubię. Pomóż
mi odszukać moje rzeczy.

Mam na imię Aniela.
Jestem jedynaczką i lubię
bawić się sama.

Witajcie, jestem Wiktoria. Lubię
przebierać się za księżniczkę, kocham
zwierzęta i przyjęcia dla lalek.

Jestem Julka i mam
siostrę bliźniaczkę Zuzię.

Nazywam się Zuzia i przyjaźnię
się z Marysią. Do przedszkola
chodzę z siostrą.

Nazywam się Frida i mam
naturalnie kręcone włosy.

Mam na imię Maks. Najbardziej
interesują mnie dinozaury. Mam
już całą kolekcję figurek.

Mam na imię Tosia. Bardzo
lubię nasze przedszkole,
do którego chodzę
z bratem Aleksem.

Wołają na mnie
Bazyl. Jestem
psem Marcela.

Hejka, jestem Aleks. W przedszkolu nie
jest wcale źle, ale najlepiej czuję się w domu
z mamą. Otuchy dodają mi moja poduszka
bezpieczeństwa oraz siostra Tosia.
Mam na imię Franek.
Zawsze się kręcę
wokół jedzenia,
bo często mam ochotę
na małe co nieco.

Hej, mam na imię Daniela.
Lubię budować miasta
z klocków.
To ja, Felka. Jestem szarym
dachowcem. Mam rozcięte
w walce ucho. W przedszkolu
lubię ukrywać się w różnych
zakamarkach. Spróbuj mnie
odszukać na każdej stronie.

Nazywam się Marcin.
Mówią, że wszystko
psuję. A ja tylko próbuję
zrozumieć, jak co działa!

Jestem Maciek. Marzę
o tym, by zostać
superbohaterem.

Jestem Dominik
i jak dorosnę, chcę
zostać aktorem.
Uwielbiam
odgrywać różne
role.

Dzień dobry, kochani.
Jestem Ania, wasza
wychowawczyni. Mam nadzieję,
że to będzie wspaniały rok!
Witajcie, nazywam się
Marcel. Zwą mnie złotą
rączką, bo reperuję zepsute
rzeczy. Mam psa, którego
zabieram do pracy.
Jestem Staś. Interesuję
się kosmosem i statkami
kosmicznymi.

Mam na imię
Hania, lubię książki
o zwierzątkach
i znam prawie
wszystkie literki!

