


Ayah dan ibu

menanam tanaman di

kebun.

Aku suka masak

sayuran dari kebun!



Sayuran perlu dijaga agar

bisa tumbuh subur.

Kita harus pastikan tanah

selalu disiram.



Jika tanah sudah

jadi, kita taruh benih.

Kita harus jaga benih

baru.



Sayuran sudah tumbuh.

Tidak lupa aku siram agar

tumbuh makin besar.



Tanaman-tanaman di kebun

sudah terlihat makin besar.

Kebun terlihat penuh.



Oh, hewan ternak kami juga suka

sayuran di kebun. Aku harus bikin

pagar. Pagar bikin mereka tidak

bisa masuk dan memakan

sayuran.



Ah, aku sudah bisa panen sayur

dari kebun. Aku merasa gembira

sekali bisa makan sayuran

sendiri.



Sayuran dari kebun, dicuci dulu,

ya. Tanah di kebun pasti kotor

dan penuh bakteri. Bisa sakit

perut jika tidak dicuci bersih

dulu.



Ibu dan aku suka memasak di

depan rumah. Kami bikin api

untuk memasak. Lalu sayuran

bersih ditaruh ke dalam panci

besar.



Makanan sudah jadi.

Ayo, ayah! Aku akan

kasih tahu adik-adik

juga.



Kami makan bersama dari panci

besar untuk masak tadi. Kami

habiskan makanan di panci besar.



Setelah makan malam, kami pergi untuk

jalan-jalan di sekitar kebun kami. Ini bagus

untuk membantu olah makanan dalam perut.

Makanan kami tidak mewah. Tapi makanan

terasa segar dan enak karena ditanam

sendiri.
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