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باد می زند 
تو صورتم.

خزهوجلبک هم گیر کرده 
تو چنگک هایم.

همین چیزهاست که 
یک خرچنگ را اخمو 

می کند.

آبمی پاشد 
تو چشمم.
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هیس س س س!

حدسبزن
منکیام؟

هوم م م  م
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به نظرم شبیه 
پالنکتونی.

پوستت که مثل 
پوست پالنکتون 

است.

یک بویی هم 
می دهی، مثل بوی 

پالنکتون.

ُخب دیگر، نتوانستی 
بگویی. باختی!

 نه، 
نباخته ام. چی؟ 

بو می دهم؟

یک راهنمایی : 

میدانم.خودم می دانم.

اسمم با »پالنک« 
شروع می شود.

و آخرش هم 
»تون« است.
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Start with a little hook. Draw the mouth
and the other side 

of the body.

وای خیلی 
باحاله!

پالنکتون بازی  کردن را خیلی دوست دارد.
تو چه بازی هایی را دوست داری؟

دوست داری با پالنکتون بازی کنی؟
فکر می کنی خرچنگ خان دلش می خواهد با تو بازی کند؟

قصه  ات را بگو و برایش نقاشی بکش!
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اول یک قلب نصفه بکش.

دهانش را رنگ کن و چهارتا 
پا و دوتا شاخک هم برایش 

بکش.

چشم های خنگولی پالنکتون 
و دست هایش را هم بکش! 

بعد، ریزه کاری های دیگر را 
اضافه کن.

حاال نقاشی ات را رنگ کن!

حاال دهان و قسمت جلویی 
بدن پالنکتون را بکش.

یک ُدم سه سر برایش بکش 
و باالیش یک خط بگذار.

Start with a little hook. Draw the mouth
and the other side 

of the body.

Add three loops at 
the bottom and 
�ll in the mouth.

Draw four legs and
two antennae.

Add Plankton’s goofy 
eyes and arms!

Finish with a few details.
Now color and enjoy!

1.2.3.

4.5.6.

This is so
exciting! YOU Can Draw Plankton!

STORY ACTIVITY
Plankton bakes Crabby a cake.

What kind of cake would you bake for Crabby? 

What would your cake look like? 

Would YOUR cake make Crabby smile?

Write and draw your story!

Start with a little hook. Draw the mouth
and the other side 

of the body.

Add three loops at 
the bottom and 
�ll in the mouth.

Draw four legs and
two antennae.

Add Plankton’s goofy 
eyes and arms!

Finish with a few details.
Now color and enjoy!

1.2.3.

4.5.6.

This is so
exciting! YOU Can Draw Plankton!

STORY ACTIVITY
Plankton bakes Crabby a cake.

What kind of cake would you bake for Crabby? 

What would your cake look like? 

Would YOUR cake make Crabby smile?

Write and draw your story!

Start with a little hook. Draw the mouth
and the other side 

of the body.

Start with a little hook. Draw the mouth
and the other side 

of the body.

Add three loops at 
the bottom and 
�ll in the mouth.

Draw four legs and
two antennae.

Add Plankton’s goofy 
eyes and arms!

Finish with a few details.
Now color and enjoy!

1.2.3.

4.5.6.

This is so
exciting! YOU Can Draw Plankton!

STORY ACTIVITY
Plankton bakes Crabby a cake.

What kind of cake would you bake for Crabby? 

What would your cake look like? 

Would YOUR cake make Crabby smile?

Write and draw your story!

Start with a little hook. Draw the mouth
and the other side 

of the body.

Start with a little hook. Draw the mouth
and the other side 

of the body.

Add three loops at 
the bottom and 
�ll in the mouth.

Draw four legs and
two antennae.

Add Plankton’s goofy 
eyes and arms!

Finish with a few details.
Now color and enjoy!

1.2.3.

4.5.6.

This is so
exciting! YOU Can Draw Plankton!

STORY ACTIVITY
Plankton bakes Crabby a cake.

What kind of cake would you bake for Crabby? 

What would your cake look like? 

Would YOUR cake make Crabby smile?

Write and draw your story!


