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1
دوباره با هم! من و تو!

یکشنبه

سالم سالم، دفترچه!
این که می بینی، منم! اِوا بال ُقلُنبه! هنوز هم که هنوز است، 
توی درختکده زندگی می کنم. هنوز هم خیلی خیلی ُشلوغ پُلوغم. 

هنوز هم عاشق چیزهای جورواجورم.



11 10

من عاشق این ها هستم:

آبرنِگ جدیدم

که  باکس��تر  بیرون بُردن 
پرواز کند.

خانم ُمعلمم

شیرینی پُختن

کلمه ی بادُکنک

گروه درست کردن

خواندن کتاب های ُجغِد نینجا

نامه نوشتن به دوست هام
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من عاشق  این ها نیستم:

حیواِن خانگی برادرم، 
مالکوم عنکبوته

وقتی باکستر دنباِل سنجاب ها 
می افتد. 

کلمه ی َکلَم پیچ

زیاَدکی کلوچه خوردن

حرکت های َعَجق َوَجق بابایی

مرتب کردن تختم

گم کردِن چیزمیزهایم

رفتن توی تختخواب، 
وقتی هنوز شب است.
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من خانواده ی گرم و بال َدربالی دارم!

اینجا رفته بودیم گردش:

این هم من و باکستر. حیواِن خانگِی نازنازِی من، بچه خفاشم!

بابایی

هامفری

نی نی مو

مامانیمن



از کتاب  چی فهمیدی؟

دفترچه خاطرات جغد

اسِم گروِه ُجغدها چی بود؟ دوباره فصل یک را 
بخوانید و جواب بدهید.

باکستر کجا بود؟ چه سرنخ هایی کمک کرد 
باکستریاب ها پیدایش کنند؟

در شروع داستان، اِوا چه جوری درباره ی سنجاب ها 
فکر می کرد؟ وسِط داستان چه فکرهایی می کرد؟ 

و آخِر داستان چه فکرهایی می کرد درباره ی 
سنجاب ها؟ چرا ِهی نظرش عوض می شد؟

اِوا خیلی دوست دارد به دوست هایش نامه بنویسد. تو 
هم یک نامه به دوست هایت بنویس. از یک روِز باحالی 

که با حیواِن خانگی ات، دوستت یا خانواده ات داشتی.

خیلی چیزها هست که اِوا عاشقشان است یا عاشقشان 
نیست. چند تایشان را از صفحه های 10 تا 13 انتخاب 
کن. بعدش تو چند خط بنویس که تو هم عاشِق آن 

چیزها هستی یا نه و توضیح بده چرا.

هوپا مجموعه ی دفترچه خاطرات 

جغد را منتشر کرده است:




