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وقتی من بزرگ بشم ،
می خوام یک آسمانخراش بشم!

توپ آبی کجاست؟

یک قّصه ی جنایی کوتاه:
آخ جون! یک کتاب!

من به اندازه ی یک 
کاله از تو بزرگترم!

اگر من نوک پنجه بایستم، 
از خودم بزرگترم!

و سایه ی من امروز چه اندازه است؟

»یکی می خوام که 
برام کتاب بخونه...
قّدش مهم نیست 

چقدر باشه!«

بابا کوچک تر شده. مامان کلک می زنه.
او فقط موهاشو باالی سرش جمع کرده!

یکی بود یکی 
نبود، یک کتابی 
بود که تونست 

پرنده بشه و 
پرواز کنه.

برای تمرین تند حرف زدن:

یک موش کتاب خون روی 
» مطالعه نردبون« دنبال چی می گرده؟

او می بلعه از هر لغتی  ُاشو
تا بسازه لغ لغ و ت یو. 

تو بزرگ تر شدی.
کتاب محبوبت هم همینطور!
کتابت هم با تو رشد می کنه.

جنگجوها از زرهشون کوچک ترن!

من امروز به اندازه ی 
سه تا شعر قدکشیدم.

اگر کتاب راجع به یک غول 
بخونیم،زودتر بزرگ می شیم؟

دزدای دریایی 
زودتر قد می کشن.

توپ آبی 
کجاست؟

موقع کتاب خوندن  
آدم قشنگ تر می شه.

و بزرگ تر! 

کتاب های بّچه ها راستی که ارزش هر 
لحظه ای را که صرفشون می کنیم دارند.

امروز قّدت چقدره؟

قشنگ ترین لغت 
جادویی اینه:

کتابو ورق بزن!

سوپ حروف الفبا برای همه!

اگه کتاب هام 
رو روی سرم 

بگذارم،قدبلندتر 
می شم.

غول ها هم اّولش کوچولو بودن.

هر کتابخانه ای یک 
گنجینه است .کجا می 

شه گنج ها را پیدا کرد؟ 
تو فقط باید جلد کتاب 

را باز کنی!

زّرافه ها گردنشون درازه،
چون می خوان کتاب هایی 
رو که روی باالترین قفسه 

هست بخونن.
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