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BEN ANNEMİN EVİNE 

DÖNÜYORUM.

Ahtapotun üç 
inanılmaz 

özelliği 
nedir?

① Ahtapotun üç kalbi vardır!
② Kanı mavidir!
③ İçinde besin bulunan bir kavanozun  

kapağını açabilir, bu da ne kadar  
zeki olduğunu gösterir!

Kuğu çiftlerinin bilinen 
olumlu özelliği nedir?
Sadakat! Kuğu çiftleri genellikle yaşamları 
boyunca birlikte kalır. Peki ayrıldıklarında 
erkek mi yoksa dişi mi bakar çocuklara? Sence...



Bir zürafa, yavrusunu nasıl 
dünyaya getirir?
Zürafa ayakta doğum yapar. İki metreden  
uzun boyu olan yavrusunu yere bırakır.  
Düşüşe dikkat!

Doğru mu, yanlış mı?  
Yeryüzü’nde en fazla bulunan 
hayvan köpektir.
Yanlış. 
Toprak kurdudur.  
Tüm toprak 
kurtlarını 
tartsak, diğer 
tüm hayvanların, 
artı insanların toplamından daha ağır gelir!

İnanılmaz, değil mi?
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Dünyadaki en  
küçük atın boyu  

ne kadardır?
44,5 cm, yani yaklaşık bir kanişin 
boyu kadar! 

2001 yılında doğmuş 
Thumbelina adındaki bir 

kısraktır bu.

  Hangi hayvan 
    hiç su içmez? 
Koala. 
Su içmez çünkü  
ihtiyaç duyduğu  
tüm suyu her  
gün yediği okaliptüs  
yapraklarından alır.
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SAĞLIĞINA!
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Tek hörgüçlü bir deve 
kaç litre su içebilir?
 

Beş dakikadan az bir sürede 100 litre su! 
Üç hafta boyunca hiçbir şey içmedikten sonra 
alabileceği ortalama sıvı miktarıdır bu.

     Bir salyangoz  
ne hızla hareket eder?
Saatte 0,0036 km hızla! 
Bir dakikada yalnızca 6 cm ilerler.

HEY !

60 s.

4 5321 cm



Afrika’da penguen var mıdır?
Evet. Bütün penguenler  
buzullar üzerinde  
yaşamaz. Örneğin  
“Kap pengueni” Güney  
Afrika’da yaşar, o yüzden  
ince kumlara  
ve sıcak denize  
alışıktır.

  Kırmızı bir balık nasıl 
beyaza çevrilir?

 Işıksız bir odada bırakılarak.
Gerçekten de karanlıkta kalırsa eninde 

sonunda pigmantasyonunu kaybedecektir ve 
bembeyaz olacaktır! Ama çok ışık alan bir yerde 

tutulursa daha da kırmızı 
olacaktır.
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Doğru mu, yanlış mı?  
İnek tezeklerinde vanilya 
aroması vardır.
Doğru.
Bir Japon bilim kadını çok fazla ısıtılan inek 
tezeğinin vanilya aroması yaydığını ortaya 
çıkartmıştır.

      Bir arı yaşamı 
boyunca ne kadar bal üretir?
1/12 tatlı kaşığı, yani 1,25 gram!
Bütün yaşamı (yaklaşık bir ay) boyunca ürettiği  
bal miktarı işte bu kadardır.

HEPSİ BUNUN 

İÇİN MİYDİ!
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Papağan balığı  
nasıl uyur? 
Öncesinde vücudunu, bir tür uyku tulumu  
içine sokuyormuşçasına bir salyayla sıvar. 
Böylece hiç koku yaymaz, kendisini avlamaya 

çalışan diğer balıkları da kendisine çekmez. 
Kurnazca, değil mi?

“Bombardıman böceği” 
düşmanlarını nasıl uzaklaştırır?
Kendisini avlamaya çalışanlar üzerine kaynar 
bir sıvı püskürterek!
Bu kınkanatlı kaynar sıvısını 5 cm öteye 
kadar püskürtebilir!

BURADA 

BİR ŞEY YOK.



Bir yerörümceği, ısırığıyla 
bir insanı öldürebilir!
Yanlış. Yerörümceğinin ısırığı –evet, 

yerörümceği sokmaz, ısırır!– çok acı verici olsa da 
insan için öldürücü değildir.

Okçu balığı  
nasıl avlanır?
Okçu balığı, avının üstüne 50 cm uzaklığa  
kadar su tükürür.  

Böcek düşer, 
böylece balık 
da onun tadına 

varabilir...

Doğru mu, yanlış mı?
KORKMADIM

BİLE!
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   Uçan balıklar 
     gerçekten uçar mı?
Pek değil... İşin aslı, suyun dışına sıçradıktan sonra 
çok geniş yüzgeçleri sayesinde 150 metrelik bir 
mesafede süzülebilirler.

 Bir fil her gün ne yer?
Fil günde yaklaşık 250 kilo meyve,  
çiçek ve kök yer, 80 litre su içer.  
Ne iştah ama!

250 KİLO

80 L

UÇUYORUM!
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