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Δ

Θαλάσσιος ίππος
Με μεγάλους χαυλιόδοντες και
μακριά μουστάκια, αυτό το ζώο
μπορεί να φτάσει τους δύο τόνους
όταν ενηλικιωθεί.
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Ρακούν

Κροκόδειλος εναντίον αλιγάτορα

Το ρακούν αναγνωρίζεται εύκολα χάρη στη χοντρή με μαύρους δακτυλίους ουρά
του και τους μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια. Προτιμά δασικές περιοχές κοντά
σε νερό, αλλά μπορεί να μετακινηθεί σε πόλεις για να ψάξει φαγητό στα σκουπίδια.

Ταίριαξε τον κροκόδειλο και τον αλιγάτορα με τις σκιές τους.
Γράψε το όνομά τους και συμπλήρωσε τη λίστα.
Ζω μόνο στις ΗΠΑ και στην Κίνα.
Ζω σε πολλές διαφορετικές χώρες.
Έχω μια μακριά και στενή μουσούδα.
Έχω πιο φαρδιά μουσούδα.

.................

.................

Είμαι μεγαλύτερος.

Φαλακρός αετός

Άλογο Μάστανγκ

Με άνοιγμα φτερών σχεδόν δύο μέτρα, αυτό το πουλί πετά σαν
τον άνεμο! Οι αετοί μπορούν να πετούν ώρες, κυνηγώντας
το ιδανικό έδεσμα με την 20/20 όρασή τους.

Αυτά τα άγρια άλογα εντοπίζονται
στην Άγρια Δύση της Αμερικής. Κατάγονται
από ισπανικά άλογα που έφτασαν
στην Αμερική από εξερευνητές πριν
από πολλούς αιώνες. Οι πρόγονοι των
Μάστανγκ ήταν εξημερωμένοι, επομένως
δε θεωρούνται ράτσα άγριων αλόγων.

Τεμπελιάζοντας τη μέρα σε ήσυχα μέρη, το ρακούν
θα ψάξει για φαγητό μόλις πέσει το σκοτάδι.
Οδήγησε αυτό το πεινασμένο ρακούν προς
το λαχταριστό γλυκό, βοηθώντας το
να διασχίσει τον λαβύρινθο.

Μάντεψε τι είμαι

Τρώω χόρτο.
Ζω στη Βόρεια Αμερική.
Έχω κέρατα και καμπούρα.
Τι είμαι;

Αμερικανική αντιλόπη
Το ήξερες;

Οι φαλακροί αετοί δεν είναι στην πραγματικότητα
φαλακροί, απλώς έχουν λευκό κεφάλι. Μπορείς
να ζωγραφίσεις τον δικό σου αετό εδώ;

..........................
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Απαντήσεις
- Κροκόδειλος εναντίον αλιγάτορα:
Οι αλιγάτορες ζουν στις ΗΠΑ και στην Κίνα
και έχουν πιο φαρδιά μουσούδα.
Οι κροκόδειλοι ζουν σε πολλές διαφορετικές
χώρες, έχουν μακριά και στενή μουσούδα
και είναι μεγαλύτεροι.
- Μάντεψε τι είμαι: Βίσονας

Αν και δεν είναι ο πιο γρήγορος δρομέας
του πλανήτη, με ανώτατη ταχύτητα 85 χλμ./ώρα,
η αμερικανική αντιλόπη αξίζει το ασημένιο
μετάλλιο. Ίσως να μην μπορεί
να ξεπεράσει τον γατόπαρδο
σε έναν αγώνα ταχύτητας, όμως
θα νικήσει σε μεγάλες αποστάσεις.
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Ο ΑΤΛΑΝΤΑΣ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Παίξε
Κόλλησε
Εξερεύνησε

με διασκεδαστικές δραστηριότητες. Ταίριαξε
τις πατημασιές των ζώων, ζωγράφισε βήμα
βήμα και δραπέτευσε μέσα από λαβυρίνθους.
πάνω από 250 ζωάκια, φυτά και αστεράκια!
το ζωικό βασίλειο διαβάζοντας συναρπαστικές
πληροφορίες και λύνοντας κουίζ!

Ο ΑΤΛΑΝΤΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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