


Dina suka kupu-kupu.

Ada kupu-kupu di taman dekat rumah.

Tapi taman di sana digusur.

Dina jadi sedih karena kupu-kupu pergi.



Dina itu anak pemalu.

Dina tidak terlalu berani untuk

bicara di kelas.

Hari ini kelas mereka akan pergi ke

taman kupu-kupu.



Wah, lebih dari tiga puluh

jenis kupu-kupu di sini.

Warna dan pola mereka tidak

sama.

Dina tahu nama mereka.



Ibu guru menunjuk kupu-kupu di sana.

Dina lalu tunjuk tangan.

Ibu guru terkejut karena Dina tidak pernah bicara di kelas.



Tubuh kupu-kupu itu lurus dan

kurus.

Mereka ada enam kaki, sayap dan

antena di kepala.

Antena itu alat perasa mereka.



Ibu guru terkesan.

Ibu guru meminta Dina untuk terus

cerita.



Dina lalu cerita bahwa Dina ada

poster kupu-kupu.

Dari poster itu, Dina jadi tahu

siklus hidup kupu-kupu.



Ulat dari telur kupu-kupu. Mereka suka makan dan tidur

saja.

Lalu ulat bikin selimut di seluruh badan. Setelah itu,

kupu-kupu pun jadi!



Lisa lalu mendekat ke arah Dina.

Apakah kupu-kupu bisa berpikir seperti kita?

Dina juga tidak tahu. Tapi Dina ajak Lisa untuk berperan jadi

kupu-kupu. Lisa tentu saja setuju. Seru sekali!



Wah, lihat kupu-kupu di atas sana. Dina juga tahu mereka. Mereka adalah harimau biru.



Anak-anak lalu mendekat ke Dina. Dina bikin cerita lucu. Anak-anak tertawa

karena cerita Dina!



Dina jadi merasa dekat sama anak-anak di kelas. Terima kasih kupu-kupu sudah bantu Dina

dekat sama mereka!



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

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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