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 Къде  
  живеят?

Къде може да се види 
белоглав орел?

Коя е страната на хлеб
арките?

Откъде е симпатичната 
панда?

Полярната мечка  
живее на Северния полюс…

К
ъде живее

суперсладката коала?



Скунксът  
не мирише!

Гепардът е най- 
бързото  животно 

      на земята.

Лястовиците не ядат 
хлебни трохи.

Рогата на елените  
падат всяка година.Пау

нит
е са и

зключително суетни живот
ни.

Ако поставите медуза на слънце,

тя ще се изпари!

Знаете ли, че...



  Може да    видите и      черни щъркели!

Някои 
животни 

имат 
„фалшиви“ 

очи!

Голямата бяла акула  
живее и в Средиземно море.

  Копитата на  

   конете са видо- 

     изменени  
   нокти.

Ако поставите медуза на слънце,

тя ще се изпари!



Защо е  така?
Защо паяците   
не се хващат в  

собствените си мрежи?

Защо кот
ките вина

ги

   падат на кр
аката си?

Защо хората  
мислят, че хиените 

     се смеят?

Защо зъбите на  
бобрите никога  
не се развалят?

За
щ

о 
къ

лв
ач

ът
 к

ъл
ве

 с
т

во
ло

ве
т

е 
на

 д
ър

ве
т

ат
а?

За
що

 ф
ла

м
ин

го
т

о 
е 

ро
зо

во
?



Защо е  така?

Защо кот
ките вина

ги

   падат на кр
аката си?

Защо хората  
мислят, че хиените 

     се смеят?

Защо  
рибата хирург  
се нарича  
така?

Защо  
слоновете имат  

големи уши?

Защо геконите могат да ходят  

върху стъкло и по таван, без да падат?

Защ
о се

пият
а изхв

ърля

мастило?

За
що

 ф
ла

м
ин

го
т

о 
е 

ро
зо

во
?



Какво е 
  това?

Коя птица  
може да  

лети назад?

Кое 
 насекомо
 „се моли“?Има гърбица, 

но не
 е ст

ар 

дядо. 
Що е  

то?

Кое животно е по-бавно –  
охлювът или костенурката?

  Кое е
 кучето със син език?

Това е най-голямата птица  
в света, но не може да лети.
           Коя е тя?



Кое животно 
може да се движи  
с 380 км/ч?

Кое животно  
търкаля топчета  

насам-натам?

     О, как
  смърди! Кой
го направи?

Знаете ли как  
изглежда еднорогът?

  Кое е
 кучето със син език?



Това е 
невероятно!

Някои риби изглеждат точно като
            кутии с перки!  

Калинк
ите  

са ст
рахови

ти 

хищници!

   Морските

  звезди са като

гущерите!

Няма две зебри  
с еднакви шарки!

Някои  
гризачи са големи  
като антилопи!

Някои делфини

 и
ма

т

дълъг р
ог!



Това е 
невероятно!

Някои  
гущери могат  

да ходят по вода!

Водният паяк  
живее под водата!

Някои акули имат
  малки и слаби зъби.

Калинк
ите  

са ст
рахови

ти 

хищници!
Пантерите също имат петна!



Опитайте  да познаете…

Какво  
ядат 

медузите?

Каква е разликата между акулата и делфина?

К
акво е пчелна пита?

Кои  

живот
ни  

плю
ят?

   Защо тигрите имат ивици?



Опитайте  да познаете…

Защо костенурките 
са толкова бавни?

Колко е тежък 
клюнът на тукана?

Коя е най-
дългата змия  

в света?

От колко 
пилешки яйца 
може да се 

направи яйце  
на щраус?

Защо 
светулките 

светят?

   Защо тигрите имат ивици?



Вярно или 
 грешно?

Конете спят прави.

Акулите продължават
     да плуват дори
       когато спят.

Прилепите са малки 
птици, които 
живеят  
в пещери.

Мишките наистина 
обичат сирене.

Слоновете имат 
много добра 

памет.



Забелязахте ли колко различни са животните?
Всъщност всяко от тях е приспособено най-добре 
към средата, в която живее, за да намира храна  
и да се предпази от евентуални опасности.

КОй е КАЗАЛ ТОВА?
Благодарение на учени като 

Жан-Батист Ламарк 
(1744-1829) и Чарлс 

Дарвин (1803-1882) днес 
знаем толкова много неща 
за природата и успяхме 
да напишем тази забавна 
книга. Тези велики мъже 
са посветили целия си 

живот на изучаването на 
растенията и животните!

А вие? С кои животни се запознахте досега? А кои 
животни бихте искали да срещнете, докато пътувате 

с мама и татко? Прочетете отново книгата и ги 
посочете с пръст. Колко са те? (Ако са прекалено много, 
може да използвате и пръстите на мама или татко!)

Чарлс Дарвин
Жан-Батист  

Ламарк


