
 
 

1 | P a g e  
 
 

Lazy bear 

It’s spring in the forest. The snow has gone, leaves are growing and the animals are waking up. 

Bruno the bear is still asleep. He doesn’t know that it’s spring. 

“Listen! Bruno is snoring!” 

Now it’s summer. It’s warm and the animals are having lots of fun. But where’s Bruno? 

Bruno is still asleep. He doesn’t know that it’s summer. 

Now it’s autumn. The leaves are turning red, yellow and orange. 

The animals are getting ready for winter. But where’s Bruno? 

Bruno is still asleep. He doesn’t know that it’s autumn. 

Now it’s winter. You can’t see the animals. They’re all asleep in their warm homes. But where’s 

Bruno? 

“What a nice, long sleep. Snow! It’s winter! I’m all alone.” 

It’s spring again. The animals are very happy. They’re having a party. But where’s Bruno? 

“Bruno!” 

Bruno is awake at last. Now he knows that it’s spring. 
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 تنبلخرس 

 بیدار خود زمستانی وابخ از حیوانات  بهار در جنگل شروع شده است، زمستان رفته و برگها شروع به رشد کردن کرده اند

 .اند شده

 .رس قصه ی ما هنوز خوابه، او نمیدونست که بهار شروع شده استبرونو خ

 .و بعدش همه باهم خندیدند” گوش بدید برونو هنوز داره خرناس میکشه” سنجاب گفت

 االن تابستون شروع شده و هوا بسیار خوب و گرم شده است و همه حیوانات دارند خوش میگذرونند. اما برونو کجاست؟؟؟؟

 .او نمیدونه که االن تابستونه برونو هنوز خوابه.

نارنجی و زرد میشه. و حیوانات جنگل کم کم  خب پاییز هم شروع شد و االن پاییزه، برگ درختان داره کم کم قرمز و
 برونو کجاست؟؟؟؟؟؟ دارن برای زمستون آماده میشن. اما

 .برونو هنوز خوابه، او نمیدنه که االن پاییز

کنید. اونا تو خونه های گرم و نرمشون  مستونه. دیگه نمیتونید حیوانی در جنگل پیدادیگه زمستون شروع شد و االن ز
 خوابیدن. اما برونو کجاست؟؟؟؟؟

طوالنی داشتم. اوه چی میبینم برف!!!! االن  برونو اینجاست و باالخره از خواب بلند شد، و گفت: عجب خواب شیرین و

 .خوابیددوباره گرفت  و” زمستونه!!!! من تنهاا هستم.

 دوباره بهار شد، حیوانات شاد و سرحال شدند. و یک جشن به مناسبت بهار گرفتند، اما برونو کجاسست؟؟؟

 !!!!بررررررروووووونوووووو

 .برونو باالخرهه بیدار شدو او االن میدونه که بهار شده است

 


