Państwo Mazurkowie
Mirek jest zapaśnikiem, Joanna grotołazką.
Mają śliczne bliźniaczki Alę i Olę oraz 3 koty:
Plusa, Minusa i Ogryzka.
Maja i Bruno Nowakowie
On jest paleontologiem, ona – listonoszką.
Mają trójkę dzieci: nastoletniego syna Miłosza,
młodszego Adama, dziewczynkę Wiktorię
oraz psa Pulpeta.

Kinga i Bartek Lewandowscy
Wzięta architektka i początkujący pszczelarz.
Mają kilkuletniego synka Feliksa,
kilkumiesięczną Elenę i psa Klapka.

Witajcie,
ja jestem Kasia, a to jest
Przemek. Do naszego programu
„Co robią dorośli” zaprosiliśmy
kilka rodzin z bloku blisko parku.
Poznajcie ich.

Ewa i Piotr Wiśniewscy
Wiecznie zmęczony lekarz i oddana muzyce puzonistka.
Mają dwoje dzieci: Hanię i Janka.

Stanisław Kowalski
Urzędnik samotnie wychowujący
Tomka, wielbiciela dronów.

Będziemy sprawdzać, co robią
i jakie mają zwyczaje rodzice, sąsiedzi
i znajomi. Ciekawi? To zaczynamy!
Halo? Czy wszystko działa?
Podłącz odpowiedni kabel
do mikrofonu pani dźwiękowiec.

Stefan i Mira Kwiatkowscy
Miłośnik muzyki metalowej i niesłysząca florystka.
Rodzice Sary i Szymona. Cała rodzina zna język
migowy i nim się porozumiewa.

Tata kiedyś zaspał i obaj wyszliśmy
z domu w pidżamach. Widzę, że Ance znowu będzie
dziś bardzo ciepło. Jej babcia zawsze mi mówi,
że jestem za lekko ubrany.
Na klatce schodowej ruch jak
w ulu. Wszyscy się spieszą, dokądś
biegną. Rano nigdy nie ma na nic
czasu...

Korzystając z porannego
rozgardiaszu, 3 kocięta państwa
Mazurków wymknęły się na spacer.
Pomóż je odszukać. Dziś mają wizytę
u weterynarza!

W parku wodnym są baseny, płytkie brodziki, gorące jacuzzi
z bąbelkami i zakręcone zjeżdżalnie. Dorośli, chociaż nie mają
skrzydełek albo kółek do pływania, bawią się jak dzieci,
na przykład skaczą „na bombę”. Porządku i bezpieczeństwa
pilnują ratownicy. Nam zdarza się niekiedy zapomnieć slipek,
tak bardzo spieszymy się do wody.

Biuro rzeczy znalezionych to miejsce, do którego trafiają
wszystkie przedmioty zostawione na terenie parku wodnego.
Zobacz, które mogą się przydać na basenie, a które zupełnie
tu nie pasują. Co się dzieje w maszynowni?

