
  ما هو المهم في حى
 أو في قرية أو في العالم كله

  سنوات7، امنه

انا رسمت فتاة مع بالونة ألنه جميل جدا المنظر لكل من
يشاهده
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  سنوات8، ماؤنا

رسمت سيدة ال تقطف الورد ألن الحشرات مثل
الفراشات والنحل تحب الورود 



  سنوات5، هوراين

رسمت قلوب وورود

 سنوات3، ناجى

رسمت المطر ألن الطقس حار جدا

 سنوات8، ناتان

رسمت الحرية ألنها مهمة جدا في الحياة

 سنوات8، ميناهل
 

رسمت الشمس مع لعبة الترامبولين وهناك أطفال
يلعبون فيها وقد رسمت أيضا قوس قزح وبيت وسحب 

وامرأة وورود. ورسمت كل ذلك ألنها فكرة قيمة



      سنوات  9  جوناثان، 

لقد رسمت الموجه الحرارية الن رأسى يؤلمنى وقد رأيت
شخصا قد حقق التحدى بوادى األموات

  سنوات4، جابريال
 

رسمت الشمس ألنها جميلة جدا 

      سنوات  8  هاجى، 

رسمت هاجى النى احبه كثيرا

 سنوات7، كينزا

رسمت قوس قزح



 سنوات7، جايدن

رسمت مامتى ألنى احبها

 سنوات10، سيفورا

رسمت قرية ومدرسة وحديقة ألنى اريد ان افعل كما
يوجد عندى بالقرية

 سنوات9، جوجو

رسمت معركة مياه حتى  ننتعش

 سنوات4، بنواه
 

رسمت سبايدرمان 



 سنوات8، داهليا

رسمت شخصية والشمس وكذلك نهر ألنى احب ان ابتكر
جدا

 سنوات10 مايليس،

رسمت امرأة سعيدة ألنى امثل السالم

 سنوات7، كينزا

 رسمت المطر ألنى احب جدا قطرات المطر

 سنوات5، مافاطا

رسمت اسرتى : انا، امى واختى وذلك ألنى احبهم كثير



  سنوات7، امنه

رسمت قوس قزح ألنه جميل جدا

 
  سنوات8، ادم

 
رسمت سونى ألنى احبه

 سنوات10، نور ايمن

 
رسمت غروب الشمس على البحر وذلك ألننى احبه

كثيرا وألنه جميل جدا

  سنوات7، جانايكا
 

رسمت قطه ألنى احبها كثيرا



 سنوات5، اميليا

اكسل ز
 

رسمت ووكى ووكى ألنه وحش

  سنوات6، هابي

رسمت قوس قزح وشمس وفتاة وقلوب النى احب الرسم
وكذلك احب القلوب

 سنوات3، جيل



 سنوات10، كارمن

رسمت عن نضوب المياه )جفاف المياه( بسبب الجفاف
)الحراره(. ألن ذلك وجوده متكرر وهناك االالف من

 البشر يموتون بسبب ذلك

 سنوات6، سامي

رسمت الشمس والسماء النهما مهمتين للحياة

 سنوات5، ماتيس
 

 رسمت شخص يزرع الورود

 سنوات8، بانتر
 

رسمت النمر ألنى احبه كثيرا



  سنوات9، عالية
 

 رسمت بيت وعمارات كثيرة لكى نسكن بها

  سنه11، اليشا

رسمت الغابة ألنى احبها كثيرا وألنها جميلة ومهمة
لكوكبنا

  سنوات6، ميالن
 

رسمت حمام سباحة وحديقة ومنزل ألن هناك نستطيع ان
نقوم بألعاب

  سنوات7، زينب
 

رسمت قوس قزح في السماء والمطر النها عندما تمطر
نرى قوس قزح. والمطر مهم جدا ألفريقيا



  سنوات8، ايزاه
 

رسمت بنايات ألسكن بداخلها


