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(Cover) Schau mal, meine Freunde! 

 
 سەیر کەن هاوڕێیانم 

 
(U4-Text) 

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

بڕوات بۆ سەردانی هاوڕێ ئاژەڵەکانی  ئانا دەیەوێ
 لە پارکی ئاژەاڵن بکات.

ردوەتەوە؟ ا بەاڵم ئەوان لە کوێ خۆیان ش   
خۆش بۆ مناڵە بچکۆلەکان.کتێبێکی   

(S. 2) 

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

 ئانا ئەیەوێ بچێ بۆ پارکی ئاژەاڵن.
 کۆڵەپشتیەکەی لە کوێیە؟ 

     جاکەتەکەی لە کوێیە؟
 پێاڵوەکانی لە کوێن؟

(S. 4) 
 

Anna hüpft zum Teich. 
Wer wartet dort auf sie? 
 

 ئانا دەپەڕێ بۆ الی مێزەکە.
 کێ لە سەر مێزەکە چارەڕێی ئەکات؟

(Klappe 

S. 5) 
 

QUA-QUA! 
Guten Tag, liebe Entchen! 
 

 قا قا قا!
 ڕۆژ باش سۆنە خۆشەویستەکان!

(S. 6) 
 

Anna läuft weiter. 
Wer ist da hinter den Büschen? 
 

ئەڕوات. دیسانئانا   
 کێیە لە پشت گژ و گیاکانەوە؟

(Klappe 

S. 7) 
 

WAU-WAU! 
Hallo, kleiner Hund! 
 

! وەو وەو وەو   
 ساڵو سەگە بچکۆلەکە! 

(S. 8)  Anna sieht ein Erdloch beim Zaun. 
Wer wohnt da? 
 

 ئانا الی دیوارەکەدا کونێک لە سەر زەوی دەبینێ.
دەژژی؟کێ لێرە   



(S. 9) 

 
PIEP-PIEP! 
Huhu, kleine Maus! 
 

 بی بی بی!
مشکە چکۆلەکە!  وهوه  

(S. 10) 

 
Anna geht weiter zum Blätterhaufen. 
Wer raschelt darin? 
 

 ئانا دەڕوات بۆ الی کۆگای گەاڵ وشکەکان.
 کێ لەوێ خشە خش ئەکات؟ 

(Klappe 

S. 11) 

 

SCHNUFF-SCHNUFF! 
Hey, kleiner Igel! 
 

 شنوفف شنوفف!
 ساڵو ژیژوە بچکۆلەکە! 

(S. 12) 

 
Anna hört etwas im Baum. 
Wer flattert da herum? 
 

تێک لە ناو دارەکە دەبیسێ.شئانا   
 کێ ئەفڕێ بەمبارە و بارا؟

(Klappe 

S. 13) 

 

PIEP-PIEP! 
Hallo, ihr Spatzen! 
 

 پی پی پی پی!
 ساڵو چۆلەکەکان!

(S. 14) 

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

ئانایش برسی بوە.ئیترئێستە   
 بەاڵم کۆڵەپشتیەکەی بەتاڵە ...

(geschlos
sene 
Klappe S. 

15) 

 

ANNA! ANNA! 
 

 ئانااااااااااا!
 ئانااااااااااا!
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