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پنجشنبه

سالم دفترچه! 
ببین کی آمده؟ منم! اِوا بال ُقلُنبه! 

ریرپریریرپریرپرپریرِی تو! تو!دوست پَرپَرِی تو! رپدوست پرپرپدوست پرپدوست پدوست پ

من برگشتم!
1
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من عاشق این چیزها هستم: 

صبح، پیِش دوست هایم خوابیدن َدمپایی های جدیدم

مسافرت های کوچولو

تماشای ستاره ها

بستنی شاه توتیقصه نوشتن

کلمه ی زنبوِر عسل

 این چیزها هستم:  این چیزها هستم: 

کلمهی 

هایم خوابیدنهایم خوابیدن

عسلعسل

1.  وینگب��ال: ی��ک جور بازِی پرنده ای با بال و توپ، مثل بازی های ما آدم ها. مثل فوتبال که بازِی پا و توپ اس��ت، یا هندبال 
که بازِی دست و توپ. مترجم

وینگبال بازی1  
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من عاشِق این چیزها نیستم:

بستِن بنِد کفش

امتحان دیکته

ساالدهای ساِس مامان

ظرف شستنکلمه ی لجن

پوشک های بوگندوی نی نی مو

س��نجاب ها غذایمان را ِکش 
س��االدهای  )به ج��ز  برون��د 

ساِس مامان(.

حس کن��م که بقیه من 
را توی جمِع خودش��ان 

راه نمی دهند.

13

حس کن��م که بقیه من حس کن��م که بقیه من 
 خودش��ان  خودش��ان 

ساالدهای ساسساالدهای ساس



از کتاب  چی فهمیدی؟

دفترچه خاطرات  جغد

بچه ُجغدهای کالس، از راه افتادن شب نامه ی 
ُجغِد امشب خیلی هیجان زده بودند! هرکدامشان توی 
شب نامه چه شغلی داشتند؟ اگر تو جای آن ها بودی، 

چه شغلی را انتخاب می کردی؟

صفحه ی 38 و 39 را نگاه کن! چه 
چیزهایی از راهنمای درختکده ی اِوا 

دستگیرت می شود؟

دوباره صفحه ی 52 و 53 را بخوان. ماماِن اِوا 
بهش چه نصیحت هایی کرد درباره ی دوستی؟

توی صفحه ی 61، چرا من نمی خواستم با اِوا 
بروم بیرون و چرخی بزنم؟ توضیح بده.

یک یادداشت برای شب نامه ی 
ُجغِد امشب بنویس، درباره ی 
دوست هایی که برایت مهم هستند.

هوپا مجموعه ی دفترچه خاطرات 

جغد را منتشر کرده است:




