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آشنایی با اِوا

سه شنبه

سالم دفترچه!
اس��م من اِوا بال    قلنبه اس��ت. من در درختکده، خیابان کاج 

چوبی، در النه درختی شماره ی 11 زندگی می کنم.  
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من عاشق این ها هستم:

11

تو، دفترخاطرات جدیدم!

نقاشی کشیدن

رنگ ها )بیشتر از همه قرمز(

کاردستی درست  کردن

کلمه ی کدوتنبل

لباس های باحال

همدرسههمدرسهمدرسمدرسههمدرسه

مدرسه جغدی باالدرختی

سر شلوغی
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من عاشق  این ها نیستم:

جوراب های بوگندوی برادرم، هامفری

سو ِکالوسون
)او راستی راستی بدجنس است.( 

تمیز کردن نوکم

کلمه ی قولوپ

سنجاب ها

ساندویچ های چهارگوش مامان

بیکار بودن

کمک گرفتن
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و اینکه ... من یک جغد هستم!

جغدها خیلی خیلی بامزه اند.

ما شب ها بیداریم.

روزها می خوابیم.

می توانیم سرمان را به هر 
طرفی بچرخانیم.

می توانیم پرواز کنیم.
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و این هم خفاش خانگی من، باکستر!این عکس خانواده  ی جغدی من است:

من 
بابا

هامفری
مامان

نی نی مو

او خیلی خیلی بانمک است.
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بهترین دوست من در تمام جغدستان ، لوسی نوک نوکی 
است. 

لوسی در درخت کناری زندگی می کند. ما همیشه با هم 
بازی می کنیم.

لوسی در کالس کنار من می نشیند. 
این عکس کالس ماست.

دوشیزه پُشت پَرپَری

َزکِمیسی
جیکوبکارلوس

منلوسیلی لیجورج
سوزارا

وای، نه! مدرسه ام دیر شد. فردا دوباره می نویسم، دفترچه!
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حوصله ام َسر رفته، َسر رفته، َسر رفته!
لقمه ام را خوردم.

مشق های وینگلیسی ام را نوشتم.

کاردستی درست کردم.
این دستبند مهره ای 

خوشگل را ساختم.

2
چهارشنبه

امروز وقتی از مدرسه به النه آمدم، کارهای همیشگی ام را 
انجام دادم.

باکستر را برای پرواز بیرون بردم.




