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Kotka Klara ma motek.

Pani Ewa lubi makaron z sosem serowym.

Pies Filutek robi siku.

Kto ma kolorowy parasol?

Królik Korek hoduje kapustę.

Dla kogo jest ten tort?
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Pan Anatol ma nowe skarpetki.

Na stole stoi kubek z mlekiem.

Kto dał kotu buty?

Darek ma wielkie lody owocowe.

Lisek Robert lubi kury.

Tola ma mokre nogi.

Romek maluje płot w kolorowe kropki.

Babcia w każdą sobotę biega po parku.
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Tata gotuje zupę pomidorową z makaronem.

Kto tak pięknie gra? To mama gra na pianinie.

Ela ma dwa misie, siedem lalek i górę klocków.

Ciocia ogląda ciekawy program o gotowaniu.

Co robi wujek? Wujek robi z desek komodę.

Dudek ma ocean w wannie.

Kuba ogląda film o piracie Janie.

Karolina robi głupie miny. 
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Kogut Filip stoi na płocie i głośno pieje. 

Kura Pstra i kura Białka wysiadują jajka. 

Kura Kropka śpi w kurniku. 

Pies Rudas zerka na kotkę Mimi. 

Rudas boi się kotki Mimi, bo ma ona ostre pazurki.  

Na podwórku
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Krowa Adela dała rano pełne wiadro mleka. 

Teraz Adela zajada trawę. 

Indyk Lucek powoli spaceruje. Myśli, że jego korale 

są ozdobą całego podwórka.
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Sny Kuby

To Kuba i jego sny.

Kura Krysia je ciastka z kremem. 

Babcia Ela robi fikołki.

Osiołek Bucek leci balonem nad domami.
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Kotka Fila gotuje buraki.

Krowa Lulu ma kolorowe łaty.

Koń Lucek robi sweterek.

Na łące rosną malinowe lizaki.

Kuba lubi swoje sny, bo są kolorowe i odjazdowe!

A jakie są twoje sny? 
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Kot Lucek i bańki

To Lucek. 

Lucek to mały kotek. 

Lucek lubi spać i lubi się bawić. 

Lucku, co ty robisz? 

Lucku, pranie nie jest dla kota. 
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Teraz masz mokre łapki.

Ale heca! Lucek jest cały mokry. 

Ciekawe, co się stało z praniem?

Co to? 

Lucek puszcza bańki mydlane!  
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Jacek, Burek i kotlet

To pies zwany Burkiem. 

Burek jest łakomy. Lubi kotlety i kiełbaski.

To Jacek. Jacek nie lubi jeść obiadu. 

Dziś na obiad są kotlety, ziemniaki i sałatka 

z pomidorów.


