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„Willkommen bei Freunden“ ist ein Sach- und Bilderbuch in einem. 

„Für die Lese- und Sprachförderung der Kinder mit und ohne einen 
Migrationshintergrund ist das Bilderbuch, welches im Sinne 
der Willkommenskultur steht, auch zur Thematisierung von 
Heimatlosigkeit und Heimatfinden bestens geeignet.“
ekz.bibliotheksservice Begutachtung, ID bzw. IN 2016/25  

Aylin Keller - Sevinç Ezbük - Rebecca Meyer
Willkommen bei Freunden

M. J-Altenfels, H-J. Böhm, B. Başol
Neue Nachbarn, neue Freunde 

Lektüre für Klassen 3 - 6 
Kartoniert, 7 Kapitel, 17 x 24 cm. 56 S.

D-Tr.            978-3-939619-20-8       12,95 € 

A. Meyer, I. Wolf, S. Ezbük, A. Keller 
Unterrichtsmaterial u. Arbeitsblätter
Deutsch       978-3-939619-21-5         6,50 €

Catherine Metzmeyer - Marc Vanenis

ZOE & THEO-Serie
Softcover, 20 x 20 cm, 24 S, ab 2

 je 4,95 € 

Softcover,  
12 x 12 cm (CD-Format), 16 S, ab 2         je 2,10 €

ZOE & THEO in der Bibliothek  D-Ar. 978-3-939619-48-2  
ZOE & THEO spielen Mama u. Papa  D-Ar. 978-3-939619-49-9        
ZOE & THEO versorgen die Tiere D-Ar. 978-3-939619-50-5        

Deutsch-ARABISCH

Was erwartet Kinder, die neu 
nach Deutschland kommen?

صدقاءبين األ أهال وسهال  
 

                                   
               

3ـ2
 

                                          
كانت الحمامة البيضاء تعيش في بلد بعيد                

.
 

وفي يوم من األ
يام عصفت ريح شديدة ورمت بكل شيئ 
.

 
...كذلك الحمامةو  

ولما هدأت 
العاصفة،حطت الحمامة متعبة فوق سطح

.انها االن في بلد أخر. ما 

 
.تعارف بدأت بأ ول ومباشرة  

 

                                          
5ـ4                       

 
 
"من أين جئت ؟"هتفت البومة بها " :مرحبا"
 

روت الحمامة قصتها ثم قالت وهي حائرة
:

 
"هل يمكنك مساعدتي؟.فأنا ال أعرف هذا البلد.جديدأحتاج الى مسكن "
 
أنا " :أجابت البومة 

أسكن فوق سطح هذه البناية التي 
ي على تحتويوجد فيها كثير من كتب  .هي مكتبة قصص مشوقة عن العالم الواسع

.ويمكن استعارة هذه الكتب .
 

!"فأنا أود مساعدتك.معي يمكنك السكن
 
 
 

     7ـ6              
في اليوم الثاني التقت الحمامة  

.بالسنونو
 

وكلب وكثير من األبقار واألغنام والخنازير والدجاج بها  حصان وهرة يوجد .عائلة لها كثير من األطفاللملك   أنا أسكن في مزرعة وهي": قال السنونو
.

 
!"ود مساعدتكفأنا أ.معي  ك السكنيمكن

 
 
 

          

9ـ8                                                             
 
 

          

في اليوم الثالث التقت الحمامة بالغراب
.

 
مسكني هو حق": قال الغراب

يوجد كل ما يرميه هنا يسمى مصب الفضالت وهو يقة جنة ملؤها الطعام  .بواسطة شاحنة النفايات  هنا كله ينقل حيث االنسان
 

!"فأنا أود مساعدتك.معي  يمكنك السكن
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في اليوم الثالث التقت الحمامة بالغراب          
.

 
مسكني هو حق": قال الغراب

يقة جنة ملؤها الطعام 
هو 

يسمى مصب الفضالت و
يوجد كل ما يرميه هنا 

  هنا كله ينقل حيث االنسان
بواسطة شاحنة النفايات
.

 
!"فأنا أود مساعدتك.معي  يمكنك السكن
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