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  ، نویسنده و تصویرگر: پت ھچینزرودخانم حنا به گردش می. 1
  ، نویسنده: مایکل روزن، تصویرگر: ھلن اکسنبریخوایم یه خرس شکار کنیممی. 2
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  یرگر:لئو لیونی، شیراز: انتشارات نوید، نویسنده و تصوی دنیا بزرگترین خانه. 1
  ، نویسنده و تصویرگر: لئو لیونی، شیراز: انتشارات نویدماھی، ماھی است .2
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