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יום אחד התרנגולת הקטנה האדומה 
מצאה גרעין חיטה. 

"גרעין של חיטה?" אמרה התרנגולת 
הקטנה האדומה לעצמה "אזרע אותו." 

 



היא שאלה את האווזים "תעזרו לי לזרוע 
את גרעין החיטה?" 
"לא" ענו האווזים. 

 

היא שאלה את הברווזים "האם תעזרו 
לי לזרוע את גרעין החיטה?" 

"לא" אמרו הברווזים. 



היא שאלה את החזיר "אולי תעזור לי 
לזרוע את גרעין החיטה?" 

"לא אני" ענה החזיר. 
 

היא שאלה את החתול "אולי תעזור לי 
לזרוע את גרעין החיטה?" 

"לא אני" ענה החתול. 
 



"אז אזרע אותו בעצמי" אמרה 
התרנגולת הקטנה האדומה,  

וכך גם עשתה. 
 

החיטה גדלה והתרנגולת הקטנה האדומה 
ידעה שהגיע זמן לקצור אותה. 

"מי יעזור לי לקצור את החיטה?" שאלה. 



 

 

 

 

"לא אני" אמר הברווז. 
 

"לא אני" אמרה האווזה. 
 

"לא אני" אמר החתול. 
 

"לא אני" אמר החזיר. 
 

"אז אקצור אותה בעצמי" 
אמרה התרנגולת 

הקטנה האדומה. וכך גם 
עשתה. 



היא קצרה את החיטה ודשה אותה ואז 
הגיע זמן לשאת אותה לטחנה. 

"מי יעזור לי לשאת את החיטה לטחנה?" 
שאלה התרנגולת הקטנה האדומה. 

"לא אני" אמר הברווז. 
 "לא אני" אמרה האווזה. 
"לא אני" אמר החתול. 
"לא אני" אמר החזיר. 

 

"אז אביא אותה בעצמי" אמרה התרנגולת 
הקטנה האדומה. 

והיא נשאה את החיטה לטחנה והטוחן 
עשה מזה קמח. 

 



כשחזרה הביתה שאלה התרנגולת הקטנה 
האדומה "מי יעזור לי לעשות את הבצק?" 

"לא אני" אמר הברווז. 
 "לא אני" אמרה האווזה. 
"לא אני" אמר החתול. 
"לא אני" אמר החזיר. 

"אז אעשה אותו בעצמי" אמרה התרנגולת 
הקטנה האדומה וכך גם עשתה. 

כבר הלחם היה מוכן לאפייה והתרנגולת 
הקטנה האדומה שאלה 

"מי יעזור לי לאפות את הלחם?" 



"לא אני" אמר החזיר. 
 

"לא אני" אמר החתול. 
 

"לא אני" אמר הברווז. 
 

"לא אני" אמרה 
האווזה. 

 



"אז אאפה אותו בעצמי" אמרה התרנגולת 
הקטנה האדומה, וכך גם עשתה. 

ואחרי שהלחם היה מוכן היא שמה אותו 
בחלון, כדי שיתקרר. 

ריח טוב של לחם טרי התפשט בסביבה. 
"ועכשיו" אמרה התרנגולת הקטנה 

האדומה "מי יעזור לי לאכול את הלחם?" 
 



. "אני!" אמר החתול. 
 
 

"אני, אני!" קרא הברווז 

"אני, אני!" קראה האווזה. 
 



"אני!" אמר החזיר. 
 

"לא. אוכל אותו בעצמי" אמרה 
התרנגולת הקטנה האדומה וכך עשתה. 

 


