Mateusz
Mateusz to wzór do naśladowania. Jest dobrym uczniem, pomocnym kolegą i w
ogóle miłym człowiekiem. Dużo czasu spędza na podwórku, gdzie gra z
kolegami w różne gry. Czasem grają w piłkę nożną na szkolnym boisku.
Mateusz jest obrońcą, ma koszulkę z numerem ósmym. Podczas ostatnich
rozgrywek, mimo dużej odległości od bramki, nie spudłował i strzelił gola.
Gratulacjom nie było końca. Do dzisiaj wszyscy wspominają ten sukces
i gratulują Mateuszowi udanego strzału.

Sklep
Mama Uli ma sieć sklepów. W pierwszym można kupić meble, takie jak: stół,
biurko, łóżko, a także lustra. W drugim natomiast mama dziewczynki sprzedaje
ubrania: bluzki, spódnice, buty; a także biżuterię. Często organizuje także
wyprzedaże, na których można kupić ubrania za pół ceny, zazwyczaj są to
końcówki kolekcji, ale i tak cieszą się one powodzeniem wśród wymagających
klientów. Zawsze jest wielu kupujących.
Mój pokój
Mój pokój jest moim ulubionym miejscem. Często spędzam tutaj swój wolny
czas. Maluję, rysuję, koloruję. Robię wtedy duży bałagan. Wokół kartek leżą
porozrzucane kredki i flamastry. Później muszę wszystko posprzątać. Kiedyś
potknęłam się o ułamany ołówek. Od tego czasu zawsze układam swoje rzeczy.
Zakład fryzjerski
Ula była fryzjerką i bardzo lubiła swoją pracę. Codziennie robiła klientkom
różne fryzury: koki, loki, warkocze. Najbardziej lubiła upinać włosy w kok, z
przodu natomiast zostawiała kilka luźno wiszących kosmyków. Niektórym
klientkom ta fryzura podobała się tak bardzo, że później oglądały ją w lusterku
przez kilka minut. Ula była dumna ze swojej pracy, a klientki zadowolone z
wyglądu.
Rysunki Marysi
Marysia uwielbia rysować i malować. Jednak zanim coś narysuje, długo
wykonuje szkic swojej pracy. Później poprawia go grubą kreską, a na koniec
maluje farbami. Jej rysunki zdobią wiele ścian w jej domu, wiszą między innymi
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w kuchni i na przedpokoju. Rodzice Marysi są dumni z utalentowanej córki i
często chwalą się jej pracami przed gośćmi, którzy ich odwiedzają.
Kółko recytatorskie
Dzisiaj Róża wróciła ze szkoły bardzo późno. Po lekcjach została jeszcze na
kółku recytatorskim. Dziewczynka uczy się na nim sztuki recytacji. Najpierw
nauczycielka czyta wiersze różnych polskich poetów. Dzieci słuchają, a później
wybierają wiersz, który im się najbardziej podobał i uczą się go na pamięć.
Uczniowie recytują wybrane przez siebie utwory na szkolnych
przedstawieniach. Zawsze wtedy przychodzą do szkoły rodzice i słuchają
swoich pociech. Róża uwielbia publiczne występy. Dziewczynka jest
szczęśliwa, bo wie, że jej rodzice są z niej dumni. Nawet nie muszą o tym
mówić, Róża widzi to w ich oczach.

Szkolne przygotowania
Mateusz i Łukasz są bliźniakami, mają sześć lat. Już nie mogą się doczekać,
kiedy pójdą do szkoły. Wiedzą, że będą musieli się uczyć, ale nie jest to dla nich
problemem, gdyż lubią poszerzać swoją wiedzę. Chłopcy nie mogą się
doczekać, kiedy nauczyciele będą im opowiadać o nowych, nieznanych dotąd
rzeczach.
Jednak zanim dzieci pójdą do szkoły, czekają ich zakupy. Rodzice muszą kupić
chłopcom tornistry, zeszyty, piórniki, długopisy, ołówki i wiele innych
przyborów szkolnych. Rodzice muszą także zadbać o zakup odpowiednich
podręczników i zeszytów do ćwiczeń. Przeglądanie ich jeszcze przed pójściem
do szkoły na pewno sprawi bliźniakom dużo radości. Kolorowe obrazki i
ciekawe obrazki z pewnością uprzyjemnią im naukę. Chłopcy już się nie mogą
doczekać!
Niegrzeczne dzieci
Niektóre dzieci są bardzo niegrzeczne. Rzadko kiedy słuchają się swoich
rodziców. Dzieci te często płaczą bez powodu, po to tylko, by zwrócić na siebie
uwagę swoich opiekunów. Nie umieją się one zachować także w miejscach
publicznych: biegają po sklepach, krzyczą, tupią nogami. Czasem nawet
szantażują swoich rodziców. Mówią, że będą grzeczne, jeśli dostaną nową
zabawkę. Rodzice nie powinni pozwalać na to, by dzieci coś na nich
wymuszały. Nieodpowiednie zachowanie maluchów musi być karane. Tylko
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odpowiednio wczesne reakcje rodziców na złe postępowanie ich pociech
spowodują, że wyrosną one na dojrzałych emocjonalnie i mądrych dorosłych.
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Restauracja
W restauracji „U Uli” jest zawsze dużo gości. Próbują oni potraw
przygotowanych przez znakomitych kucharzy. Menu zawiera bogaty wybór dań.
Można spróbować udek zapiekanych serem czy włoskiego makaronu. Plusem
restauracji jest nie tylko jej wspaniałe jedzenie, ale także miła, rodzinna
atmosfera.
W tle rozmów gości można usłyszeć cichą muzykę. Wystrój lokalu jest dość
skromny. Ściany są pomalowane na żółto, a na niektórych z nich wiszą obrazy.
Oprócz nich „U Uli” nie ma już żadnych ozdób. Jednak nikomu to nie
przeszkadza. Ważne, że w restauracji można smacznie zjeść i spokojnie
porozmawiać. Ludzie czują się tutaj jak u siebie w domu.
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