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Maria là bạn nhỏ ham hiểu biết, 
sáng tạo và nhút nhát. Bạn ấy 
thích học toán và chơi đàn piano. 
Bạn ấy thích trò chơi xếp hình và 
luôn cố gắng lắp ráp các chi tiết 
với nhau. Bạn ấy cũng thích chơi 
bóng rổ với chị gái của mình.

Màu sắc yêu thích của Maria là 
màu xanh lam. Con vật yêu thích 
của bạn ấy là bọ ngựa. Maria có 
thể ăn phô mai mỗi ngày! Bạn ấy 
không thích ăn bột yến mạch và 
cũng không thích sấm chớp.

Maria thích chơi máy tính của 
mình. Bạn ấy ước có thể lập trình 
tốt hơn. Bạn ấy thích đi dạo trong 
rừng để tìm kiếm những chú 
bọ đáng yêu. Trong lớp, bạn ấy 
thường hay bối rối khi được gọi 
tên khi không biết câu trả lời. Bạn 

ấy cũng rất hay cười trước những 
âm thanh ngớ ngẩn!
Maria đi bộ đến trường cùng với 
bố và chị gái. Bạn ấy thích đọc 
những câu chuyện về siêu anh 
hùng. Khi lớn lên, Maria muốn trở 
thành bác sĩ.
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Daniel là người có năng khiếu 
nghệ thuật, thích phiêu lưu và hay 
giúp đỡ người khác. Bạn ấy thích 
lắp ghép và sáng tạo ra những thứ 
mới mẻ. Nghệ thuật là môn học 
yêu thích của bạn ấy. Màu sắc yêu 
thích của bạn ấy là màu xanh lục.

Daniel có một người anh em sinh 
đôi. Tài lẻ ít người biết của Daniel 
là bạn ấy có thể quay 30 lần liên 
tục mà không bị chóng mặt.

Daniel không thích rau bó xôi 
hoặc rắn. Bạn ấy rất thích chó. 
Bạn ấy thích trường học nhưng 
lại ước mình học giỏi toán hơn. 
Daniel rất thích mày mò và sửa 
chữa mọi thứ. Bạn ấy thường rất 
tò mò về cách mà mọi thứ được 
tạo nên. Những câu chuyện cười 
luôn khiến bạn ấy cười vui vẻ.

Daniel không thích việc phải thức 
dậy sớm để đi học. Bạn ấy đi xe 
buýt tới trường. Daniel thích đọc 
những câu chuyện về những người 
bạn thành công. Khi lớn lên, bạn 
ấy muốn trở thành kiến trúc sư.
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Sofi e là một bạn nhỏ rất hài hước, 
sáng tạo và hơi “ngố”. Bạn ấy 
cực thích bơi lội và chơi tennis. 
Mục tiêu của bạn ấy là giành huy 
chương vàng tại Thế vận hội trong 
một ngày nào đó.

Sofi e thích học viết. Bạn ấy rất 
thích viết về những vận động viên 
nổi tiếng. Màu sắc yêu thích của 
bạn ấy là màu cam. Rùa là con vật 
yêu thích của Sofi e.

Sofi e tức giận khi em gái mượn 
đồ của mình mà không hỏi. Tài lẻ 
của bạn ấy là bạn ấy có thể thực 
hiện động tác “lộn ra sau”. Bạn 
ấy không thích ăn bắp cải bi xen. 
Sofi e thích ở gần với biển. Bạn ấy 
có thể gọi tên hơn 100 loại cá khác 
nhau!

Bạn ấy thường rất hay cười khi 
xem phim hoạt hình. Sofi e đi xe 
đạp màu tím và cam của mình đến 
trường. Khi lớn lên, Sofi e muốn 
trở thành nhà báo.
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Leo vui vẻ, tốt bụng và hơi trầm 
tính. Bạn ấy thích đọc sách. Trong 
ba lô của mình, bạn ấy luôn có 
một cuốn sách về người ngoài 
hành tinh hoặc xác sống zombie.

Bạn ấy rất thích chạy và nghĩ rằng 
mình sẽ trở thành người chạy siêu 
nhanh. Nếu bắt buộc, bạn ấy biết 
mình có thể chạy thoát khỏi một 
người ngoài hành tinh hay xác sống.

Leo ước mình giỏi môn nghệ thuật 
hơn. Màu sắc yêu thích của Leo là 
màu vàng. Bạn ấy nghĩ ếch là loài 
vật tuyệt nhất! Bạn ấy ước mình có 
thể nuôi một chú ếch. Leo có một 
anh trai lớn và một chú mèo cưng.

Leo không thích việc mình quá 
nhỏ con. Bạn ấy rất nóng lòng 
muốn lớn nhanh hơn. Tài lẻ của 
Leo là có thể đọc ngược bảng chữ 
cái bằng 3 ngôn ngữ khác nhau. 
Leo rất sợ nhện! 

Những bất ngờ lớn luôn khiến Leo 
bật cười. Mẹ bạn ấy đưa bạn ấy 
đến trường mỗi ngày. Khi lớn lên, 
Leo muốn trở thành người thiết kế 
trò chơi điện tử.
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