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Grade Level: Early Childhood 
 
Description: 
Turn this classic into a class favorite by creating the book as part of your unit on colors. 
Students can concentrate on a single color while decorating one page in the book. Children will 
feel pride in their work and gain confidence by seeing their book displayed and used. Students 
will also appreciate the pattern of the book and will learn to predict which animal comes next. 
 
How to download: 

 Download the print-ready PDF file in the language of your choice (includes lesson 
plan/instructions). 

 OPTIONAL: Download the editable Publisher file in the language of your choice. (Does not 
include lesson plan) 

 
Goals/Objectives: 
Students will recognize and identify the colors and animals used in the book.  
 
Materials Needed: 

 Binding for the book 

 Markers or crayons 
 
Instructions: 

1. Print the book in the language of your choice. 
2. Have the students color the animals on each page according to the specified color. 
3. Bind the book together and read.  
4. Show the students the pattern used in the book and have them predict what comes 

next. 



 ברוינע בער, ברוינע בער,

 וואס זעהסטו?

 איך זעה א רויטע פיייגל

 קוקט אויף מיר.



 רויטע פייגל, רויטע פייגל,

 וואס זעהסטו?

 איך זעה א געלע קאטשקעלע

 קוקט אויף מיר.



 איך זעה א ווייסע פערד

 קוקט אויף מיר.

געלע קאטשקעלע, געלע 

 קאטשקעלע,

 וואס זעהסטו?



 איך זעה א גרינע פראש

 קוקט אויף מיר.

 ווייסע פערד, ווייסע פערד,

 וואס זעהסטו?



 גרינע פראש, גרינע פראש,

 וואס זעהסטו?

 איך זעה א שווארצע שעפעלע

 קוקט אויף מיר. 



שווארצע שעפעלע, שווארצע 

 שעפעלע,

 וואס זעהסטו?

 איך זעה א בלויע פיש

 קוקט אויף מיר.



 בלויע פיש, בלויע פיש,

 וואס זעהסטו?

 איך זעה אסך קינדערלעך

 קוקן אויף מיר.



 קינדערלעך, קינדערלעך

 וואס זעהן ענק?
 

 מיר זעהן א ברוינע בער,

 א רויטע פייגל,

 א געלע קאטשקעלע,

 א ווייסע פערד,

 א גרינע פראש,

 א שווארצע שעפעלע,

 און א בלויע פיש.




