
 paĝo dek du 

         Pirata kanto  
Pirato kaj tri amikoj jen    

vojaĝas sur la mar’,    

promenas sur la insulo jen    

kaj serĉas,  
   serĉas,  
  serĉas,     serĉas,      serĉas,  vidu,  
 

 sed kie do la trezor’ ?    
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La pirato  
kaj  

  la trezorinsulo 
Grak!  

Trezoro!  
Trezoro! 
Grak! 

Mi manĝas 
musojn.  

Mjam! Mjam! 

papago kato ŝipknabo 

Explorers 1 

La tri amikoj 

 

Mia nomo 
 estas  
Jakobo! 



La pirato kaj la trezorinsulo 
 

Jen granda pirato – Kapitano Lignokruro – 
sur malgranda ligna ŝipo. 
 

Vidu, li havas tri amikojn. 
 

 
La unua estas multkolora papago.  
Ĝi ofte parolas kaj flugas kaj  
ĝi ofte sidas sur la ŝultro de la pirato. 

 

 
 

La dua amiko estas bela, malgranda kato.  
Ĝi ofte trinkas lakton.  Ĝi havas malgrandajn 
blankajn piedojn kaj ĝi laboras sur la ŝipo.  
Ĝi manĝas musojn kaj ratojn. 
 
 

 

La tria amiko estas Jakobo, la ŝipknabo.  
Ankaŭ li laboras sur la ŝipo, sed li ne manĝas  
musojn kaj ratojn! 
 

 

 

 

 

 paĝo du 

Jakobo 

Jen malamikoj! 

Mi?  
Manĝi ratojn? 

Pu! 

Grak! 

2 

3 
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 paĝo dek unu 

Demandoj 
 

1. La pirato havas tri amikojn. Kiuj ili estas? 
 
2. Kiu manĝas musojn kaj ratojn? 
 
3. Kiuj bestoj naĝas en la blua maro? 
 
4. Ĉu la kapitano havas nigran aŭ blankan barbon? 
 
5. Ĉu la porkoj flugas? 
 
6.  Ĉu la simioj havas la trezoron? 
 
7. Kiu trovas blu-grizan rokon? 
 
8. Kiu trovas la trezorkeston? 
 
9. Kio estas en la trezorkesto? 
 
10. Kion diras la kato ĉe la fino? 
 

Respondu! 



Kapitano: “Hura! Ni iru al la ŝipo!” 
Jakobo: “Hura! Ni prenu la trezoron kun ni!” 
Papago: “Hura! Ni iru! Ni manĝu kaj trinku!” 
 
 
Kapitano: “Ni festu!” 
Jakobo: “Ni festu!” 
Papago: “Ni festu!” 
 
Kato:   
 

 
 

 
 

 
 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
~ ~  Fino  ~ ~ 

 paĝo dek 

“Miaŭ!” 

En la blua maro naĝas multkoloraj fiŝoj,  
oranĝaj polpoj kaj brunaj martestudoj. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
Kapitano Lignokruro havas  
nigran okulklapon, blankan  
barbon, malbelajn dentojn.  
Unu mano estas hoko.  
Li surhavas ruĝan kaj blankan 
kaptukon, bluan kaj flavan  
jakon, rozan ĉemizon kaj  
verdan pantalonon. 
 
 

 paĝo tri 

multkoloraj fiŝoj naĝas 

polpo 

Kiom da fiŝoj 
estas? 

Kapitano Lignokruro 

martestudoj 



La pirato parolas kun la tri amikoj.  
Jen ilia konversacio. 

 

Kapitano: “Kie estas la trezoro?” 
Jakobo: “Sur la trezorinsulo!” 
Papago: “Sur la trezorinsulo!” 
Kato:  “Miaŭ.” 

 

Kapitano: “Kie estas la trezorinsulo?” 
Jakobo: “Jen, vidu!” 
Papago: “Jen, vidu!” 
Kato:  “Miaŭ.” 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Ha! Jen la trezorinsulo.  
 
 
La pirato kaj la tri amikoj promenas sur la tero.  
 
Ili promenas de la maro al la arbaro.  
 

Ili vidas riverojn, belajn, mult-
kolorajn florojn kaj grandan lagon, kie loĝas 
multaj verdaj ranoj. 
 

 paĝo kvar 

? 

tero 

maro 

? 
mapo 

Kapitano: “Ha! Kio estas en ĝi?” 
Jakobo: “Ha! Kio estas en ĝi?” 
Papago: “Ha! Kio estas en ĝi?” 
Kato:  “Miaŭ?” 
 
 
Kapitano: “Ha! Jen, vidu! Estas ostoj en ĝi!” 
Jakobo: “Ha! Jen, vidu! Estas orelringoj en ĝi!” 
Papago: “Ha! Jen, vidu! Estas ora kruĉo en ĝi!” 
Kato:  “Miaŭ.” 
 

 

 

Kapitano: “Ha! Jen, vidu! Estas kolĉeno en ĝi!” 
Jakobo: “Ha! Jen, vidu! Estas mapo en ĝi!” 
Papago: “Ha! Jen, vidu! Estas ora papago en ĝi!” 
Kato:  “Miaŭ.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 paĝo naŭ 

? 

ringoj 

kolĉeno 

ora papago 

mapo 

kruĉo 

osto 



La papago trovas belan, malgrandan ruĝ-flavan 
floron.  
 

Papago: “Jen trezoro! Mi havas ĝin!” 
Kapitano: “Ne, vi ne havas ĝin!” 
Jakobo: “Ne, vi ne havas ĝin!” 
Kato:  “Miaŭ.” 

 

 

La kato trovas belan, malgrandan brun-grizan muson.  
 

Kato:  “Jen trezoro! Mi havas ĝin!” 
Kapitano: “Ne, vi ne havas ĝin!” 
Jakobo: “Ne, vi ne havas ĝin!” 
Papago: “Ne, vi ne havas ĝin!” 

 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Kapitano Lignokruro trovas grandan,  
lignan keston.  
 

Kapitano: “Jen trezoro! Mi havas ĝin!” 
Papago: “Ha! Vi havas ĝin!” 
Jakobo: “Ha! Vi havas ĝin!” 
Kato:  “Miaŭ.” 

 paĝo ok 

Kapitano: “Kie estas la trezoro?” 
Jakobo:  “Ni serĉu!” 
Papago:  “Ni serĉu!” 
Kato:   “Miaŭ.” 

 

Ili vidas terurajn, sovaĝajn hundojn. 
 

Kapitano: “Ĉu la hundoj havas la trezoron?” 
Jakobo: “Ne, ili ne havas ĝin!” 
Papago: “Ne, ili ne havas ĝin!” 
Kato:  “Miaŭ.” 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Ili promenas en la arbaro. Ili vidas sovaĝajn bestojn. 
Simioj saltas en la arboj; porkoj manĝas sur la tero; 
papagoj flugas en la aero. 
 

 

 

 
 

 
Kapitano: “Ĉu la simioj havas la trezoron?” 
Jakobo: “Ne, ili ne havas ĝin!” 
Papago: “Ne, ili ne havas ĝin!” 
Kato:  “Miaŭ.” 
 

nesovaĝa hundo 

 paĝo kvin 

? 

? 

simio 

Munĉ! Munĉ! 



Kapitano: “Ĉu la porkoj havas la trezoron?” 
Jakobo: “Ne, ili ne havas ĝin!” 
Papago: “Ne, ili ne havas ĝin!” 
Kato:   “Miaŭ.” 
 
 

Kapitano:  “Ĉu la papagoj havas la trezoron?” 
Jakobo:  “Ne, ili ne havas ĝin!” 
Papago:  “Ne, ili ne havas ĝin!” 
Kato:   “Miaŭ.” 
 

 

Jakobo:  “Ni serĉu!” 
Papago:  “Ni serĉu!” 
Kato:   “Miaŭ.” 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Ili promenas en la montaro.  
 
 
Ili vidas grandajn kaj malgrandajn rokojn.  
Ŝafoj kaj kaproj promenas, manĝas kaj saltas. 

 
 
 

 

 

 paĝo ses 

? 

? 

monto 

Mi manĝas! Mi promenas! 

Mi saltas! 

Kapitano: “Ĉu la ŝafoj havas la trezoron?” 
Jakobo: “Ne, ili ne havas ĝin!” 
Papago: “Ne, ili ne havas ĝin!” 
Kato:  “Miaŭ.” 
 

 

Kapitano: “Ĉu la kaproj havas la trezoron?” 
Jakobo: “Ne, ili ne havas ĝin!” 
Papago: “Ne, ili ne havas ĝin!” 
Kato:  “Miaŭ.” 
 

 

Jakobo: “Ni serĉu!” 
Papago: “Ni serĉu!” 
Kato:  “Miaŭ.” 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Ili serĉas kaj serĉas. 
Jakobo trovas belan,  
malgrandan blu-grizan rokon.  
 

Jakobo: “Jen trezoro! Mi havas ĝin!” 
Kapitano: “Ne, vi ne havas ĝin!” 
Papago: “Ne, vi ne havas ĝin!” 
Kato:  “Miaŭ.” 

 

 

 paĝo sep 

? 

? 


