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در ساحل

امروز هم یک روز مثل 
روزهای دیگِر ساحل است.

تقدیم به ِپندی 
که همیشه به 

جوک های پدرم می خندد.
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آفتاب زده توی 
چشمم.

نمک رفته الی 
دندان هایم.

ماسه رفته زیر 
پوسته  ام.

همین چیزهاست که یک 
خرچنگ را اخمو می کند.
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هووووووم...
امروز چه کارهای باحالی 

می توانم بکنم؟

می توانم یک چاله 
بکنم.

بعد، منتظر شوم تا 
موج بزند و ُپرش کند.

می توانم روی ماسه ها 
خرچنگی راه بروم.

می توانم توی آب 
خرچنگی راه بروم.

خیلی کارها 
می توانم بکنم.

انگار که امروز، روز 
خرچنگی راه  رفتن 

توی آب است.

عالی است!

می توانم همین جا 
بنشینم.

بعدش می توانم 
یک چاله ی دیگر 

بکنم.
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Draw two ovals and 
connect them with a “u.”

Draw the 
body.

Add six legs
and one mouth.

Draw two arms and two claws. 
One claw should be bigger.

Add the details. But watch out! 
This part makes Crabby CRABBY!

Color and enjoy 
the “Crabby”ness!

1.2.3.

4.5.6.

YIPPEE.

YOU Can Draw Crabby!
هورااا

پالنکتون برای خرچنگ اخمو کیک درست کرده بود.
اگر تو بودی، چه  مدل کیکی برای خرچنگ اخمو درست می کردی؟

فکر می کنی کیکت چه شکلی می  شد؟
آیا کیک تو باعث می شد که اخم های خرچنگ اخمو باز شود 

و بخندد؟
قصه ات را بگو و برایش نقاشی بکش.

123

456

دوتا بیضی بکش و با یک 
خط این جوری »U« به 
همدیگر وصلشان کن.

دوتا دست چنگکی هم 
برایش بکش. )یکی از 
چنگک ها باید بزرگ تر 

باشد.(

ریزه کاری های دیگر را 
اضافه کن.

حاال نقاشی ات را رنگ کن!

حاال بدن خرچنگ 
را بکش.

بعد، برایش شش تا پا و 
یک دهان بکش.


