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Ini bilik bacaan saya. Bilik bacaan saya 

sangat kemas. Saya suka jaga kebersihan

bilik bacaan. Setiap hari saya mengemas

bilik bacaan. Di bilik bacaan ada banyak

buku. Ibu belikan buku-buku yang 

bermanfaat untuk saya baca. Saya suka

membaca buku di bilik bacaan. Saya

membaca buku kegemaran saya di tepi 

tingkap.



Ini ruang tamu rumah saya. Di ruang tamu

ada sofa biru. Saya selalu menonton 

televisyen di ruang tamu. Saya juga

bermain di ruang tamu. Saya bermain 

dengan abang dan kakak. Di tepi tingkap 

ada pokok bunga ibu. Ibu sangat sayangkan

pokok bunganya. Setiap hari kami menolong

ibu menyiram bunganya.



Ini rumah saya. Saya tinggal bersama ayah, 

ibu, abang, kakak dan adik. Kami juga ada 

seekor kucing bernama Tompok. Rumah 

kami terletak di tepi sungai. Airnya sangat 

jernih. Saya sayang rumah saya. Setiap hari 

saya membantu ibu mengemas rumah dan 

mengemas dapur. Halaman rumah saya 

juga cantik dan bersih.



Ini bilik tidur saya. Setiap pagi saya akan 

mengemas katil, melipat selimut dan 

menyusun bantal. Bilik tidur saya agak 

bersepah hari ini kerana ibu ada belikan 

mainan baharu. Saya sangat teruja untuk 

bermain. Saya belum sempat mengemas 

bilik saya lagi. Selepas ini saya akan 

mengemas mainan baharu saya.



Ini taska adik saya. Setiap hari adik akan ke 

taska pada waktu pagi. Di dalam taska adik 

ada banyak mainan. Kelasnya juga 

berwarna-warni. Saya suka pergi ke taska 

adik yang ceria. Adik juga sangat ceria 

apabila berada di taska. Adik boleh bermain 

bermacam-macam jenis mainan. Kawan-

kawan adik juga comel-comel.



Ini kelas kakak saya. Lihat mereka sedang 

membuat kerja kumpulan. Kakak saya 

seorang yang hebat dan bijak. Dia selalu 

mendapat keputusan yang terbaik dalam 

pelajaran. Saya sangat mengaguminya. Dia

juga baik terhadap saya. Kakak selalu 

membantu saya dalam pelajaran yang 

susah seperti Matematik.
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