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کوچولویم ایواست. من ِسدی هستم و این خواهر 

کالس دوم می روم. خودم بلدم ساعت را بخوانم، به همین زودی ها به 
کتاب بخوانم.   حتی می توانم 

کالس دوم برایم اتفاق بزرگی است. خیلی چیزها بلدم ولی باز هم رفتن به 
ایوا تازه می خواهد برود پیش دبستانی. این هم اتفاق بزرگی است. 

مهدکودک با پیش دبستانی خیلی فرق دارد.



اول این که ایوا نمی تواند توی پیش دبستانی وسط روز 
که این خودش مشکل بزرگی برای ایواست. بخوابد 

گر ایوا وسط روز چرت نزند خیلی خیلی بداخالق می شود. بابا می گوید ا



به همین خاطر، آخر هفته ها وقتی ایوا 
می خواهد بخوابد بیدار نگهش می دارم.

کنم. که او را برای پیش دبستانی آماده  آخر  این وظیفه ی من است 



تازه، ناهار آن جا هم خیلی فرق دارد.

وقتی ایوا به مهدکودک می رفت هر روز از خانه غذا می برد.



که خودتان غذایتان را ببرید  اما در پیش دبستانی حق انتخاب دارید 
یا آن جا غذا بخرید. درست مثل یک بچه ی بزرگ.

این موضوع ایوا را خیلی نگران می کند. آخر تصمیم بزرگی است.


