
.מלוכלכההקטנה הייתה תמיד פוטי

, לא רחצה את פניהפוטי

לא סירקה את שערותיה  

ולא גזזה את ציפורניה





.איתההילדים קראו לה לכלוכית ולא חפצו לשחק 

:יום אחד אמרה לכלוכית לחבריה 

".אלך לחפש לי חברים אחרים–אינכם רוצים לשחק איתי "





.הלכה לכלוכית אל השדה

.ראתה ציפור קטנה עומדת על עץ ומצפצפת

.פוטיאמרה –בואי לשחק איתי , ציפורי, ציפור-

.מלוכלכהאינני רוצה לשחק עם ילדה –ענתה לה הציפור –ציף , ציף-

.פוטישאלה ? ואת נקייה-

.במקור מנקה אני כל נוצה ונוצה בגופי. אני אוהבת ניקיון–ענתה הציפור –ודאי -

.איתךאשחק –אם גם את תהיי נקייה כמוני 

.כך אמרה הציפור ועפה לה אל קינה





.יפה, ועל ידה גדי קטן, ראתה כבשה רועה בשדה. הלכה לכלוכית הלאה

.בוא לשחק איתי–אמרה לכלוכית –גדיגדי -

.מלוכלכהאינני רוצה לשחק עם ילדה –געה הגדי –מה , מה-

.שאלה הילדה? ואתה נקי-

אימייום יום מלקקת ורוחצת אותי . אני אוהב ניקיון–ענה הגדי –ודאי -

.בלשונה

.איתךאשחק –אם גם את תהיי נקייה כמוני . הביטי מה מבריק הצמר עלי

.אימוכך אמר הגדי ורץ אל 





.פגשה ברווז קטן הולך בשביל. הלכה לכלוכית הלאה

.בוא לשחק איתי–אמרה לכלוכית –ברווזי , ברווז-

.אתמלוכלכהכי , איתךלא אשחק . זוזי מן השביל–ענה הברווז -, גע, גע-

.פוטישאלה ? ואתה נקי-
. יום יום אני רוחץ בנהר–ודאי ענה הברווז -

.אחר כך נשחק–לכי גם את לרחוץ 





.באה לכלוכית עד מקום הביצה ומצאה נרקיסים

.הנה אקטוף נרקיסים ואקלע לי זר: אמרה

.את ידה אל הפרחיםפוטיהושיטה 

אל תלכלכי  . אל תגעי בנו, הוי, הוי: רעדו הפרחים מפחד ואמרו

.את כתר הזהב שלנו
אמרה לכלוכית בעצב  –גם הפרחים רוצים לברוח מפני -

.והתחילה בוכה





:רצה מהר הביתה ואמרה לאמה

לא טוב להיות  . נקי אותי היטב היטב, אמא

.כולם בורחים מפני, מלוכלכה

.רוצה אני להיות נקייה

ועכשיו עוברים לפעילות ואז בסוף מספרים  
את סוף הסיפור





די קשה, לאחר עבודה

.החמודה הפכה לנקייהפוטי

והשמלה מבריקה, את הפנים כבר רואים

השרוכים קשורים והסיכה מחזיקה

,שלנו נהייתה ממש אחרתפוטי

..מה עוד היא לומדת, חכו ותראו

המשך יבוא בשבוע הבא 




