Zwierzęta Kasi i Grażynki
Kasia lubi koty, a brzydzi się żab. Uważa je za wyjątkowo brzydkie. Jej
koleżanka Grażynka tez ich nie lubi. Uwielbia zaś konie. Ona i jej rodzice
czasami jeżdżą do stadniny. Grażynka patrzy, jak jeźdźcy dbają o swoje konie:
sprzątają ich boksy, szczotkują, czeszą grzywy. Grażynka często zabiera ze sobą
Kasię. Dziewczynki uwielbiają patrzeć na zwierzęta – na wszystkie oprócz żab!
Książki w księgarni
W księgarniach jest dużo półek z książkami. Często stoją na nich szkolne
lektury: „Krzyżacy”, „Dzieci z Bullerbyn” czy bajki Krasickiego. Ostatnio na
półce widziałam także moją ulubioną książkę pt. „Mały książę”. Natomiast
ulubioną książką mojej młodszej siostry jest „Księżniczka z księżyca”. Jest to
historia księżniczki zakochanej w młodzieńcu przemienionym w żabę. Książka
ma także dużo prześlicznych, kolorowych ilustracji.
Oszczędzanie pieniędzy
Mój tata zawsze powtarzał, że trzeba oszczędzać pieniądze. Tylko wtedy można
być spokojnym o swoją przyszłość. Większą gotówkę dobrze jest trzymać w
banku. Natomiast drobne pieniążki trzeba mieć zawsze przy sobie, nie wiadomo,
kiedy mogą się przydać. Czasem spotykają nas jakieś nieprzewidziane
wydarzenia. Co prawda, rzadko, ale ciężko jest ich uniknąć. Przyszłość to
wielka tajemnica!
Niegrzeczna siostra
Mam na imię Krzyś, mam trzynaście lat. Mieszkam w Rzeszowie. Mój tata ma
na imię Andrzej, a mama Monika. Mam młodszą siostrę, Alę, z którą często się
kłócę. Krzyczę na nią, bo często zabiera moje zabawki i wynosi je na
przedpokój. Kiedyś nie zauważyłem, że na podłodze stoi samochodzik,
potknąłem się o niego i przewróciłem. Za karę Ala przez następne pięć dni
musiała sprzątać w moim pokoju. To była porządna nauczka!!!
O ludziach
Ludzie są różni. Najbardziej lubię tych, którzy są weseli, często się śmieją i
żartują. Nie przepadam natomiast za rozżalonymi smutasami. Ciągle narzekają i
mają o wszystko pretensje. Życie jest za krótkie, żeby się martwić! Trzeba z
niego korzystać i żyć pełną piersią.
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W oczekiwaniu na siostrę
Mam na imię Mariusz. Mam siedem lat. Moja mama jest w ciąży, za dwa
miesiące będę miał siostrzyczkę. Już wszystko jest przygotowane na jej
przyjście na świat: pokój, wózek, zabawki, grzechotki i ubranka. Ja i moja
rodzina już nie możemy się doczekać tej malutkiej istotki. Jesteśmy ciekawi, do
kogo będzie podobna, jaki będzie miała kolor oczu i włosów. Mama chciałaby,
żeby jej córeczka miała rude włosy, po swoim tacie. Jednak wszyscy dobrze
wiemy, że tak naprawdę wygląd jest nieistotny. Najważniejsze, żeby moja
siostrzyczka urodziła się zdrowa. Już nie możemy się jej doczekać.

Bal karnawałowy
W zeszły piątek w przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Dzieci przebrały się
za różne postaci. Chłopcy najczęściej wybierali strój Batmana i Robin Hooda.
Dziewczynki natomiast przebrały się za księżniczki i królewny. Było także dużo
zwierzątek: tygrysków, żabek, a nawet żyraf. Dzieci dobrze się bawiły i mają
nadzieję, że bal karnawałowy odbędzie się także w przyszłym roku.
Piłka nożna
Mam na imię Marcin. Moją ulubioną dyscypliną sportową jest piłka nożna.
Trenuję każdego dnia. Ćwiczę rzuty rożne, wolne i karne. Najgorzej wychodzą
mi wolne, zwłaszcza te wykonywane z dużej odległości. Rzadko kiedy trafiam
w światło bramki. Jednak nie przejmuję się tym. Porażki motywują mnie
bowiem do jeszcze cięższych ćwiczeń – w końcu trening czyni mistrza!
Pisarz
Pisarz to osoba, która pisze książki. Wymyśla różne ciekawe historie o
przygodach bohaterów. Do pisania książek potrzebny jest talent, ale także ciężka
i systematyczna praca. Ktoś niecierpliwy nie może być pisarzem. Praca nad
książką jest bowiem żmudna i często trwa nawet kilka lat.
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