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به این موش گرسنه کمک کنید تا خودش را به پنیر برساند.
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راهی را نشان دهیدکه این دو کودک 5 تخم مرغشان را به ترتیب شماره پیدا کنند 
و بعد خود را به النه ی خرگوش برسانند.
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به این دختر چوپان راهی را نشان دهید که دو گوسفندش را به ترتیب شماره پیدا 
کند و بعد خودش را به بقیه ی گوسفندها برساند.



5

این کابوی را راهنمایی کنید تا گاوها را به ترتیب شماره با کمند به دام بیندازد.
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به این سنجاب کمک کنید تا بتواند تمام 12 بلوط را جمع کند و به النه ی خود ببرد. 
البته بدون اینکه به خانه های خالی برخورد کند.




