


Aku ada sepeda kecil.

Tapi Ayah ada sepeda

besar.

Coba aku bisa bawa

sepeda besar lalu ikut

ayah.



Ini motor.

Motor bisa melaju lebih

cepat dari sepeda.

Ada mobil di jalan juga.

Motor dapat kejar

mobil.



Jika besar nanti,

aku pasti akan bawa

mobil.

Oh, ada bis besar!



Aku juga akan bawa bis.

Oh, tidak! Ada jalan rusak

di depan.

Wah, hebat! Mereka ada

eskavator.



Aku juga bisa bawa

eskavator.

Oh, itu jet ski.

Apa aku boleh bawa jet

ski?



Berhasil!

Jet ski cepat sekali.

Di sana, ada perahu.

Aku akan ke sana!



Bawa perahu kecil

begini tidak seru.

Aku akan bawa

perahu ini ke kapal

besar itu.



Kapal besar ini tempat ayah

bekerja.

Ayah tertawa karena cerita

bikinan aku itu.



Ada lebih dari satu jenis

transportasi.

Transportasi bisa

membantu kita untuk

berpindah tempat.

Kamu suka transportasi

apa?



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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