
Di desa ada apa?

Ada acara tahunan.



Aku dan teman-teman

akan latihan.

Kami akan unjuk bakat.



Bimo juga, ya.



Bimo latihan dulu.



Bimo sudah latihan.

Tapi Bimo tidak bisa.



Bimo bisa lakukan yang

lain.



Bimo cocok menjadi

pemandu sorak!





Buku-buku Bookbot merupakan buku yang mengajarkan pada anak tentang huruf, bunyi, dan

kata-kata sederhana berdasarkan urutan bunyi atau buku fonik berkualitas yang diperkenalkan

oleh Cakupan dan Urutan dalam Bookbot. Buku-buku ini bisa didapatkan secara cuma-cuma di

perpustakaan Bookbot.

Kami sangat senang dapat menawarkannya pada Anda untuk mengunduh dan mencetaknya

tanpa biaya apa pun. Namun, kami akan sangat menghargai jika Anda dapat memberikan tautan

balik ke halaman situs web kami di bookbot.id/buku-anak-gratis pada situs web sekolah Anda

agar lebih banyak anak dan orang tua yang dapat menikmati dan belajar dari buku-buku gratis

yang kami sediakan.

Kami percaya bahwa dengan menciptakan pustaka buku-buku fonik dengan jumlah koleksi yang

besar akan menginspirasi dan menumbuhkan kepercayaan diri anak dalam proses mereka

belajar membaca. Anda dapat membaca lebih banyak tentang misi kami di bookbot.id.

Anda juga bebas untuk:

Membagi, menyalin dan mendistribusikan ulang

materi buku-buku ini dalam berbagai media atau

bentuk. Bookbot tidak akan membatalkan hak

bebas ini selama Anda mengikuti syarat-syarat

lisensi hak cipta.

Perhatikan syarat-syarat lisensi berikut ini:

Atribusi - Anda wajib memberikan penghargaan

pada pencipta karya, menyebutkan tautan ke

https://www.letsreadasia.org/read/6f...

dan

bookbot.id/buku-anak-gratis,

dan menunjukkan

jika ada perubahan yang dibuat dalam isi karya.

Bentuknya bisa bebas, namun tidak dengan cara

yang menunjukkan bahwa pemilik lisensi

mendukung atau setuju dengan penggunaan

karya oleh Anda.

Nonkomersial - Anda tidak diperkenankan untuk

menggunakan materi karya untuk tujuan komersial.

Tanpa Turunan - Jika Anda mengolah ulang,

mengubah, atau menciptakan karya baru (turunan)

berdasarkan materi karya ini, Anda tidak

diperkenankan untuk mendistribusikan materi yang

telah diubah tersebut.

Tanpa Batasan Tambahan - Anda tidak dapat

menerapkan syarat-syarat hukum atau batasan

teknologi yang secara hukum membatasi pihak lain

untuk melakukan sesuatu terhadap izin lisensi ini.
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