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Mala muca Mašenka gre danes zjutraj prvič v vrtec. Ko jo mama 

muca Maca oblači, ni navdušena. Kuja se in trmasto ponavlja: 

»Nočeeeeem v vrtec! Nočem v vrtec! Nooočeeeem v 

vrteeeeeeccccc! Hočem ostati domaaaa!!!« 

Ko se nekaj časa tako jokavo upira odhodu v vrtec in spušča debele solzice, mama muca 

popusti. Mašenka obljubi, da ji bo danes raje pomagala pri hišnih opravilih. Ker pa je še čisto 

majhna muca in so zanjo hišna opravila pretežka, lahko mamico samo opazuje pri delu. Mama 

Maca pere, lika, briše prah, pometa, zaliva rože… skratka zelo je zaposlena s številnimi 

hišnimi opravili. Mašenka jo zadovoljno opazuje in se zraven veselo igra z najljubšimi 

igračami, kmalu pa se tega početja naveliča in reče: 

 »Maaaami, dooooolgčas mi je! Igraj se z menoj!« 

Mama Maca ji odgovori: 

»Mašenka, sedaj se ne morem igrati! Ko bom zalila vse rože, bova šli v trgovino po nakupih 

in ti ne bo več dolgčas.« 

Končnoooo so vse rože zalite in mama Maca odpelje malo Mašenko po nakupih. Na poti, ki 

pelje ravno mimo Mašenkinega vrtca, srečata teto Frfo in potem klepetataaaaaa in 

klepetataaaaaa… Ko se mama Maca in teta Frfa pomenkujeta, Mašenka zasliši smeh malih  

muc, ki se veselo igrajo na vrtčevem igrišču. Ko jih naskrivaj opazuje kako v peskovniku 

delajo potičke, se gugajo na lepih rumenih konjičkih, se lovijo, plezajo po lestvah do lesene 

drevesne hiške, nekoliko nevoščljivo pomisli: 

»Joooj, kako se lepo zabavajo!« 

Ko se vrneta iz trgovine, mora mama Maca zopet nadaljevati z delom. Dolgo kuha in nato še 

pomiva. Po kosilu pa vendarle najde še nekaj časa za igro z Mašenko, a kaj, ko čas za igro 

tako hitro teče in mora mamica Maca že pripraviti večerjo.  

Dneva je bilo končno konec in mala muca leži v postelji, pripravljena na spanje. Ko ji mama 

Maca prebere pravljico za lahko noč, reče: 

»Mamica, ali boš žalostna, če jutri ne bom ostala s teboj doma? Rada bi šla v vrtec!« 

Mama Maca se ji nežno nasmehne in veselo odvrne: 

»Neeeeee, ne bom žalostna, ampak vesela, ker vem, da ti bo v vrtcu veliko zabavneje z 

drugimi malimi mucami, kot pa z menoj doma! «  


