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Sina und Tim sind gute Freunde. 
Im Kindergarten spielen sie oft 
zusammen.

خوبی بسیار دوستان تیم و سارا
. هستند
بازی هم با اغلب کودک مهد در آنها

.میکنند

Besonders gerne spielen die 
beiden mit ihren Freundinnen und 
Freunden Mutter-Vater-Kind.

با  اغلب نهاآ که بازیهای از یکی
دوستان و دختر دوستان
  ,کنند بازی دارند  دوست  پسرشان

است بچه  و پدر  مادر بازی

Sinas Puppe ist ein Mädchen. Sie 
hat eine Scheide. 

Tims Puppe ist ein Junge. Er hat 
einen Penis. 

Beide Puppen haben ein Poloch.

او. است دختر یک سارا عروسک
. دارد ناز  یک

یک او. است پسر یک تیم عروسک
.دارد  دودول

عروسک قسمت پایین دو هر
.دارند باسن  سوراخ

Oft spielen die Kinder Doktor. 
Jedes Kind bestimmt, von wem es 
untersucht werden will.

وهر میکنند دکتربازی بچه ها اغلب
چه میکند انتخاب  خودش کودکی

.کند معاینه را او کسی

Alle sind vorsichtig. Kein Kind tut 
dem anderen weh! 

Tim mag es nicht, wenn er zu sehr 

به بچه ای هیچ.هستند مراقب همه
.نمیزند صدمه دیگری

.بدهند قلقلکش زیاد ندارد دوست تیم



gekitzelt wird.

Kein Kind steckt einem anderen 
etwas in den Po, in die Scheide, in 
die Nase, in den Mund oder ins 
Ohr.

کردن فرو اجازه بچه ها از کدام هیچ.
داخل یا و ناز٫باسن داخل را چیزی
.ندارند همدیگر گوش و دهان و دماغ

Manchmal wollen die großen 
Kinder mitspielen. 

Arno will dann bestimmen und 
immer seinen Penis zeigen. 

Das finden Tim und Sina doof.

هم بزرگتر های بچه اوقات گاهی
.کنند بازی کوچکترها با میخواهند

بدهد دستور همیشه دارد دوست آرنو
بدهد نشان  دیگران رابه دودولش و
 .

به و ندارند دوست را این سارا و تیم
. است مسخره خیلی این آنها نظر

Sie erzählen das der Erzieherin. 

Die Erzieherin hilft ihnen.
Sie erklärt Arno, warum die Kinder
das nicht wollen.

مهد مربی به راموضوع  این آنها. 
.میکنند تعریف

به و کند می کمک آنها  به مهد مربی
بچه چرا که دهد می توضیح آرنو
.ندارند دوست را  کار این دیگر های

Oft denken sich Tim, Sina und ihre 
Freundinnen und Freunde neue 
Spiele aus.

به دوستانشون و سارا و تیم اغلب
.میکنند فکر جدیدی های بازی

Sarah, Tim und ihre Freundinnen und Freunde spielen gerne Mutter-Vater-Kind und Doktor. Jedes 
Kind bestimmt, von wem es untersucht werden will. Alle sind vorsichtig und passen auf, was den 
anderen gefällt.

کدام میکند تعین خودش کودکی هر. دارند دوست خیلی را دکتربازی و کودک و پدر مادر  بازی  دوستانشان و تیم٫سارا
 کودکان از یک

.باشد داشته دوست دیگری که میدهند انجام را کاری دقت و احتیات با همه.کنند معاینه را او
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