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СРЪЧКОЗНАНИЕ
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Невероятните животни
Животните се раждат във всякакви форми и размери. Могат 
да бъдат с люспи, с пера, хлъзгави или космати, и да живеят 
по целия свят! Залепи стикери с животни на картинката.

тропически 
гори

планини

пасища

пустини морета

полюс
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Сафари
Някои хора пътуват в различни части на све-
та, за да видят животните в техния дом 
сред природата. Оцвети лъва и добави още 
стикери на малки лъвчета.

Нарисувай 
себе си в 
джипа!
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В тропическата гора
Тропическите гори са гъсти, предимно в топлите страни, 
където валят много дъждове. В тях живеят половината от 
животните в света! Намери съответстващите стикери 
на животните от тропическата гора.

ЯГУАР

Тук ще откриете и ягуара, едно 
от най-големите животни в 
тропическите гори.

Открий 
останалите 
пет.

РЕВЯЩА МАЙМУНА

Някои животни, например 
като ревящата маймуна, 
живеят в горите. 
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ТУКАН

Птиците, като туканите 
и папагалите, се крият по 
върхове на дърветата.

ЧЕРВЕНА АРА

Тази цветна птица е 
вид папагал.

ОТРОВНА ЖАБА СТРЕЛА

Тази жаба живее както във  
вода, така и на суша.

БОА УДУШВАЧ

Тази змия се плъзга по клоните 
и се увива около дънерите на 
дърветата.

Ревящата маймуна е най- 
шумното животно на земята!
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Страховити гадинки
Дъждовните тропически гори на Амазонка гъмжат от милиони 
паяци и насекоми. Има над 3600 вида само паяци! Залепи на тази 
страница стикери на буболечки!

мравка 
куршум

бразилски 
скитащ паяк

тарантула 
птицеяд

бръмбар бижу

синя 
пеперуда

насекомо 
пръчица

богомолка

бръмбар гигант
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Бразилският скитащ паяк е най-отровният паяк в света. 
Това означава, че той има най-отровната захапка! Открий 
петте разлики между двете картинки!

Тропически паяк

1

2

3

4

5

Залепи по един 
стикер с паяжина 
за всяка открита 
разлика.
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Високо в планините!
Планините по света са дом на много животни. Ето някои 
от тях, които живеят в Северна Америка. Залепи стикери 
на животни!

ДИВ ЗАЕК 

Козината на този заек се променя 
от кафява на бяла през зимата – за  
маскировка в снега.

ЛОС

Лосовете са най-разпрос-
траненият вид елени.

ТАРАЛЕЖ 

Те са покрити с бодли, които им 
помагат да се отбраняват от 
хищниците.

ПОЛЯРЕН ЛАКОМЕЦ

Това е най-големият бозай-
ник от семейство Порови.
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СИВ ВЪЛК

Тази вълчица храни малкото 
си със сдъвкана храна, коя-
то повръща.

ПЛАНИНСКА КОЗА

Копитата на планинските 
кози са раздвоени и са идеално 
приспособени за стръмно 
катерене по планински склонове.

ЗЛАТЕН ОРЕЛ

Тази птица използва бързината 
си, острите си нокти и закри-
вения си клюн, за да ловува.

ЧЕРНА МЕЧКА

Тези мечки маркират дърветата със 
зъби и нокти и така общуват с други 
мечки.

Залепи стикера с отличи-
телна характеристика до 
съответното животно!

НАЙ-ДОБЪР КАТЕРАЧ

МАСКИРОВКА В СНЕГА

ЛЕТЯЩ ЛОВЕЦ

ОТБРАНЯВАНЕ С БОДЛИ

ГРИЖОВЕН РОДИТЕЛ

НАЙ-ГОЛЯМ ЕЛЕН
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Мама панда
Пандите живеят в гористите планини в Китай. Бебето панда ос-
тава с майка си до 3-годишната си възраст, преди да поеме по 
свой собствен път. Използвай стикерите, за да довършиш пъзела.

Пандите са застрашен вид. Това означава,  
че те са в опасност от изчезване.


