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— Cześć, Pinku.
— Cześć.

— Kim jesteś?
— Nie wiem.

— Jak to nie wiesz? 

— Jestem taki jak wszyscy.

”
Nie wiem” to najprostsza odpowiedź.

Zastanów się chwilkę.

Pink zaczął się chwilkę zastanawiać, 
ale nic nie przychodziło mu do głowy. 

Albo lepiej niech sam o sobie opowie. 
Pink jest… 
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— A co to znaczy?
— Że nie ma drugiego takiego 

Pinka na świecie.

Pink zdziwił się.
— Naprawdę? Na całym świecie? 
— Naprawdę! Przyjrzyj się sobie. 

— Co widzisz? 
— No, siebie. 

— No tak, ale
opisz dokładniej. 

—  Mam nos z futerkiem, uszy — 
jedno okrągłe, a drugie spiczaste.

— Mhm, coś jeszcze?
—   I jeszcze… O, jak robię tak,  

to wyglądam śmiesznie.

—   Hi, hi, hi.  
—   Ha, ha, ha, rzeczywiście

wyglądasz śmiesznie.
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TU WPISZ SWOJE IMIĘ.

         chłopcemdziewczynką         

stworem   potworem  

robotem

kotkiem

Przedstaw się i zaznacz swoje odpowiedzi:

Ile masz lat? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, więcej
Zaznacz na palcach lub jeśli potrafisz, wpisz tutaj:

Znajdź w domu lusterko i przyjrzyj się sobie dokładnie. 

Zwróć uwagę na to, jaki kolor mają Twoje włosy, 

Wiesz, że każdy z nas ma niepowtarzalne rysy twarzy? 
Możesz też uśmiechnąć się do siebie, zrobić kilka min 

Zwróć uwagę na to, jaki kolor mają Twoje włosy, oczy i skóra.  

i spróbować znaleźć to, co czyni Cię unikalnym  
— Twoje znaki szczególne.

A TERAZ NARYSUJ SIEBIE.
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