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Schau mal, meine Freunde!

ดูนส
ี่ เิ พือ
่ น ๆ!

(U4-Text)

Anna will ihre Tierfreunde im Park
besuchen. Aber wo verstecken sie
sich?
Ein fröhliches Buch mit liebevollen
Details für kleine Entdecker.

อันนาต ้องการมาพบเพือ
่ น
ๆสัตว์ทส
ี่ วนสาธารณะ
แต่เพือ
่ น ๆไปซ่อนตัวอยู่ทไี่ หนนะ?
หนังสือเล่มน ้อยทีเ่ ต็มไปด ้วยความหรรษา
และสิง่ ละอันพันละน ้อยทีแ
่ ฝงด ้วยความรั
กสาหรับนักอ่านตัวน ้อยมาค ้นหา

(S. 2)

Anna will in den Park gehen.
Wo ist der Rucksack?
Wo ist die Jacke?
Wo ist der Schuh?

อันนาจะไปเทีย
่ วสวนสาธารณะ
เป้ อยู่ทไี่ หนนะ?
้ แจ๊กเก ้ตอยูท
เสือ
่ ห
ี่ นนะ?
รองเท ้าอยู่ทไี่ หนนะ?

(S. 4)

Anna hüpft zum Teich.
Wer wartet dort auf sie?

อันนากระโดดหย็อย ๆ ตรงไปทีส
่ ระน ้อย
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนคอยอันนาอยูท
่ น
ี่ ั่นนะ?

(Klappe
S. 5)

QUA-QUA!
Guten Tag, liebe Entchen!

ก ้าบ-ก ้าบ!
สวัสดีค่ะ เจ ้าเป็ ดน ้อย !

(S. 6)

Anna läuft weiter.
Wer ist da hinter den Büschen?

อันนาเดินต่อไป
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนแอบอยู่ทห
ี่ ลังพุ่มไม ้นะ?

(Klappe
S. 7)

WAU-WAU!
Hallo, kleiner Hund!

โฮ่ง-โฮ่ง!
สวัสดีจ ้ะ เจ ้าหมาน ้อย!

(S. 8)

Anna sieht ein Erdloch beim Zaun.
Wer wohnt da?

อันนาเห็นรูเล็ก ๆบนพืน
้ ดินข ้างรัว้
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนอาศัยอยู่ในนัน
้ นะ?

(S. 9)

PIEP-PIEP!
Huhu, kleine Maus!

จี๊ ด-จี๊ ด!
จ๊ะเอ๋! เจ ้าหนูตัวน ้อย!

(S. 10)

Anna geht weiter zum Blätterhaufen.
Wer raschelt darin?

อันนาเดินต่อไปทีก
่ องใบไม ้แห ้ง
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนทาเสียงกรอกแกรกอยู่ใ
นนัน
้ นะ?

(Klappe
S. 11)

SCHNUFF-SCHNUFF!
Hey, kleiner Igel!

ฟื่ ด-ฟื่ ด!
ว่าไงจ๊ะเจ ้าเม่นน ้อย!

(S. 12)

Anna hört etwas im Baum.
Wer flattert da herum?

อันนาได ้ยินเสียงบนต ้นไม ้
เพือ
่ นสัตว์ตัวไหนขยับปี กพึบ
่ พั่บอยู่ทน
ี่ ั่นน
ะ?

(Klappe
S. 13)

PIEP-PIEP!
Hallo, ihr Spatzen!

จิ๊ บ-จิ๊ บ!
สวัสดีจ ้ะเจ ้านกกระจอก

(S. 14)

Jetzt hat Anna auch Hunger
bekommen.
Aber der Rucksack ist leer …

ตอนนีอ
้ ันนาเริม
่ รู ้สึกหิว
แต่ในเป้ ไม่มอ
ี ะไรเลย

(geschlos
sene
Klappe S.
15)

ANNA! ANNA!

อันนา! อันนา!
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