Liebe Kinder der Kindertagesstätte Eichgüetli.
Wir vom Kita-Team vermissen euch. Vielen
Kindern ist es zurzeit nicht möglich zu uns zu
kommen. Darum kommen wir zu euch. Wir
haben verschiedene Geschichten unserer
lieben grauen Maus geschrieben und hoffen,
dass ihr so immer wieder mal kurz gedanklich
mit uns in der Kita seid. Wir wünschen euch
und euren Eltern viel Spass beim Lesen.
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z`müsli wird plötzlech gwunderig und wot ga glüsle wis uf dr andere sitä
vor bousteu usgseht...
«ou das isch its aber de scho no ä längä wäg gsi, bis ig ändläch usem
fänster ha gseh.»

z’müsli isch totau begeisteret. So ä grossä kran, grad vorem kita huus.
«das isch de spannend»

«huii da überchumä ig grad richtig lust, säuber chlei bousteu z’spile.
..ir kita het so cooli spielsachä, fingsch ou?»

z’müsli, wird gwunderig wases de schüsch no zum gseh git...u zieht
wieter. Im kreisli, entdeckts grad huufä chlieni müsli...u feinä
chäs …mmmhhh!
«hei das öpä chind la liegä?
…da muessi auso scho chlei schnousä, chäs isch nämli mis lieblings
ässä, was tuesch du am liebstä ässä?»

« hei, la mir de ou no chlei übrig vo däm feinä chäs!»
..seit plötzläch ä töifi stimm..

z’müsli luegt umä u gseht ufem sofa ä grosi wiesi mus höcklä, ganz
neugierig springt diä graui mus ou uf z’sofa. Zämä tüä diä zwöi müs chlei
schwätzä u heis lustig mitänand. Obwohl si ja ganz anders us
gseh …wärdä si fründä.

..lang cha sich z’müsli nid stiu ha…u so verabschiedet sich’s u zieht
wieter…

»was isch de das its wieder intressants, chinder wüsst dir das?

«i bi dr barbidou u chumä immer, we äs kind geburtstag het u de tüemer
singä u gschänkli verteilä.»
…u scho het z’müsli ä wietärä fründ gfundä, ir kita!

«ja u we mir de aubä fertig si mit singä u gschänkli gä..gits immer no äs
feins zvieri wo au diä liäbä mamis & papis tuä backä…lug ä mau!»

z’müsli isch so im glück, am liebstä möchts grad hiä ir kita bliebä…
…aber langsam wirds zyt für usä zga…

«ohhh jeee, its hani mi gloub verlofä, wo isch äch nur dr usgang...vor
luter schuhä & jackänä weis ig nüm woni dürä mues?»
«wüsst dir dr wäg, liäbä chind?»
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