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เรียงศัพท์ตามความถึ่ที่ปรากฎในทั้ง 3 เรื่อง
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เรียงศัพท์ตามความถึ่ที่ปรากฎในทั้ง 3 เรื่อง (พร้อมคำอ่านไทย)

the they a are zebras
เดอะ เด อะ อาร์ ซีบรา

trees in to some lions
ทรี อิน ทู ซัม ไลอ้อน

and have soil different stay
แอน เฮฟ ซอย ดิฟฟาเร้น สเตย์

their green herd not leaves
แด กรีน เฮิด น็อต ลีฟ

colorful giant stripes across these
คัลเลอร์ฟูล ไจแอ้น สะตร้าย อะคร้อส ดีส

give ground food from fall
กีฟ กราวด์ ฟูด ฟรอม ฟอล

change see because like much
เช้น ซี บิคอส ไลค์ มัช

do be as of on
ดู บี แอส อ๊อฟ ออน

if is very dead color
อีฟ อีส เวรี่ เด้ด คัลเลอร์

beast many birds orange walk
บีส เมนี่ เบิร์ด ออเร้น วอค

safe small wings yellow will
เซฟ สมอล วิง เยลโล่ วิล

short animal called trick always
ช้อต แอนิมอล คอล ทริค ออลเวย์

snakes chase evergreens white onto
สเน้ค เช้ส เอเวอร์กรีน ไวท์ ออนทู

result then thin bit can
รีซอล เด้น ติน บิท แคน

but air elephant confused black
บัท แอร์ เอเลฟเฟ้น คอนฟิล แบล็ค

look long get fly other
ลุค ลอง เก๊ต ฟลาย อาเตอร์

red help one special bodies
เร้ด เฮ้ล วัน สเปเชียล บอดี้

each use grow legs crawl
อีช ยูช โกร เล็ก ครอ

earth think horses catch
เอิร์ท ติ้ง ฮอส แคช



Evergreen trees

In fall, some trees change color. Their leaves 

change from green to red, orange, and yellow. Then 

they fall from the trees onto the soil. These dead 

leaves give the soil food and help the trees grow. 

Other trees stay green. These are called evergreen 

trees because they are always green. Evergreens 

have small, thin leaves. They do not give the soil 

much food.



Zebras

Zebras look a bit like horses. Zebras are different 

because they have black and white stripes. Lions 

like to catch zebras. But the zebras have a special 

trick. Zebras stay safe if they stay in a herd. Lions 

see many stripes in a herd. Lions get confused. 

They think they see one giant beast. As a result, 

lions will not chase a herd.



Animals

Each animal of the earth is different. Snakes can be 

different colors. Some are long, and some are short. 

They crawl across the ground on their bodies.  

Birds are colorful. Some use their wings to fly in 

the air. Elephants are not very colorful. They have 

giant legs to walk across the ground.



Evergreen trees

In Fall some trees change color.
อิน ฟอล ซัม ทรี เชน คัลเลอร์

Their leaves change from green to red orange and yellow.
แด ลีป เชน ฟรอม กรีน ทู เรด ออเร้น แอน เย็นโล่

Then they fall from the trees onto the soil.
เดน เด ฟอล ฟรอม เดอะ ทรี ออน-ทู เดอะ ซอย

These dead leaves give the soil food
ดีส เด้ด ลีป กี๊ป เดอะ ซอย ฟูด

and help the trees grow.
แอน เฮล เดอะ ทรี โกร

Other trees stay green.
อาเตอร์ ทรี สะเต กรีน

These are called evergreen trees
ดีส อาร์ คอล เอเวอร์-กรีน ทรี

because they are always green.
บิ-คอส เด อาร์ ออ-เวย์ กรีน

Evergre
ens have small thin leaves.

เอเวอร์-
กรีน

เฮบ สมอล ติน ลีป

They do not give the soil much food.
เด ดู นอต กีป เดอะ ซอย มัช ฟูด



Evergreen trees

In Fall some trees change color.

Their leaves change from green to red orange and yellow.

Then they fall from the trees onto the soil.

These dead leaves give the soil food

and help the trees grow.

Other trees stay green.

These are called evergreen trees

because they are always green.

Evergreens have small thin leaves.

They do not give the soil much food.



Zebras

Zebras look a bit like horses.
ซีบรา ลุก อะ บิต ไลค์ ฮ้อส

Zebras are different
ซีบรา อาร์ ดิฟ ฟา เร้น

because they have black and white stripes.
บิ คอส เด เฮป เบล็ค แอน ไวท์ สะตร้าย

Lions like to catch zebras.
ไลอ้อน ไลค์ ทู แคช ซีบรา

But the zebras have a special trick.
บัท เดอะ ซีบรา เฮป อะ สเปเชี่ยล ทริก

Zebras stay safe if they stay in a herd.
ซีบรา สเตย์ เซฟ อีฟ เด สเตย์ อิน อะ เฮิด

Lions see many stripes in a herd.
ไลอ้อน ซี เมนี่ สะตร้าย อิน อะ เฮิด

Lions get confused.
ไลอ้อน เก๊ด คอน ฟิ้ล

They think they see one giant beast.
เด ติ้ง เด ซี วัน ไจแอ้น บี้ส

As a result, lions will not chase a herd.
แอส อะ รีซอล ไลอ้อน วิล น็อต เช้ส อะ เฮิด



Zebras

Zebras look a bit like horses.

Zebras are different

because they have black and white stripes.

Lions like to catch zebras.

But the zebras have a special trick.

Zebras stay safe if they stay in a herd.

Lions see many stripes in a herd.

Lions get confused.

They think they see one giant beast.

As a result, lions will not chase a herd.



Animals

Each animal of the earth is different.
อีช แอ นิ มอล อ๊อฟ เดอะ เอิ้ท อีส ดิฟ ฟา เร้น

Snakes can be different colors.
สเน้ค แคน บี ดิฟ ฟา เร้น คัลเลอร์

Some are long,
ซัม อาร์ ลอง

and some are short.
แอน ซัม อาร์ ช้อต

They crawl across the ground on their bodies.
เด ครอ อะคร้อส เดอะ กราวด์ ออน แด บอดี้

Birds are colorful.
เบิร์ด อาร์ คัลเลอร์ฟูล

Some use their wings to fly in the air.
ซัม ยู้ส แด วิง ทู ฟลาย อิน เดอะ แอร์

Elephants are not very colorful.
แอ แลฟ เฟ้น อาร์ น้อต เวรี่ คัลเลอร์ฟูล

They have giant legs
เด แฮฟ ไจแอ้น เล้ค

to walk across the ground.
ทู วอร์ค อะคร้อส เดอะ กราวด์



Animals

Each animal of the earth is different.

Snakes can be different colors.

Some are long,

and some are short.

They crawl across the ground on their bodies.

Birds are colorful.

Some use their wings to fly in the air.

Elephants are not very colorful.

They have giant legs

to walk across the ground.


