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Galapagos Adası
açıklarında
sualtında hızla
yüzen penguenleri
26 ve 27 sayfalarda
bulabilirsin

Bu yılan mangrov
bataklıklarında yaşıyor
Aynı yerde başka hangi
hayvanların yaşadığını
öğrenmek için 24 ve
25 sayfalara
bakabilirsin

Deniz kuşları balık
yakalamak için
derinlere dalabilir
esimdeki sula
kuşlarını 26 ve 27
sayfalarda
bulabilirsin

ind ki
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

Dalgıçların sualtında
ne yaptığını görmek
için 22 ve 23
sayfalara bakabilirsin

Bu sualtı makineleri
22 ve 23 sayfalarda
bulacağın petrol
platformlarını
tamir etmek için
kullanılıyor

Bu Kitap akkında
Tarihöncesi Denizler
Batık
Kayalık Sahiller
Buzlu Denizler
Korsan azinesi
Koca Mavi Deniz
En Derinler
Mercan Dalışları
Kelp rmanı
Petrol Platformları
Deniz Kıyısı rmanı
olkanik Adalar
Yanıtlar

Denizsamurları
kelp ormanlarında
yaşıyor rada başka
hangi hayvanların
yaşadığını öğrenmek
için 20 ve 21
sayfalara bakabilirsin

4

Mercan resiflerinde
yaşayan pek çok
hayvanın vücudunda
parlak desenler var
Daha fazla bilgiyi
18 ve 19 sayfalarda
bulabilirsin

Dalgıçların sualtında kullandığı
ekipmanlar hakkında bilgi
sahibi olmak için 18 ve 19
sayfalara bakabilirsin

Paletler

Bıçak
Tüp
Denge yeleği
egülatör

Deniz tabanında hangi
tuhaf hayvanların
yaşadığını görmek için
16 ve 17 sayfalara
bakabilirsin

Büyük Sualtı Araştırması

Ammonitler 200 milyon
yıldan uzun bir süre
önce yaşadılar 4 ve
5 sayfalarda başka
tarihöncesi canlılar
bulabilirsin

Bu Kitap Hakkında
Bu kitapta denizin altında
meydana gelen her türden
heyecan verici şey hakkında
bilgiler bulabilir ve denizin
altında yaşayan hayvanlarla
Büyük resimlerin her
birinde bulman gereken
yüzlerce canlı ve nesne var
Gerçek hayatta denizler bu
kadar kalabalık değildir

Pasifik Okyanusu

Büyük beyaz köpekbalıkları
uçan balıklar ve daha
pek çok büyük hızlı ya da
tehlikeli canlı okyanusta

Küçük resimlerin yanındaki
yazı büyük resimde
bulman gereken canlı
veya nesnelerden kaç tane
bulunduğunu bildiriyor

er büyük resmin
etrafında çok
sayıda küçük
resim yer alıyor

Koca mavi
mavi deniz
deniz
Dönücü
Dönücüyunuslar
yunuslar
sudan
sudan dışarı
dışarı
sıçradıklarında
sıçradıklarında
havada kendi
kendi
havada
etraflarında döner
döner
etraflarında
10
tane
bul
10 tane bul

bitkileri keşfedebilirsin
Çözmen gereken bulmacalar
da var Bulmacaları çözmek
için aşağıdaki örneğe
bakabilirsin

Sümsükkuşları
Sümsükkuşları
denizin
denizin
üzerinden
üzerinden
uçar ve
uçar ve
yiyebilecekleri
yiyebilecekleri
bir balık
bir balık
görünce suya
görünce suya
dalış yaparlar
dalış yaparlar
6 tane bul
6 tane bul

Manta vatozları
Manta
vatozları
kocaman
kocaman
olmalarına
olmalarına
rağmen zararsızdır
rağmen
Planktonzararsızdır
adı verilen
Plankton
adı verilen
minik canlılarla
minik
canlılarla
beslenirler
beslenirler
6 tane bul
6 tane bul

Büyük
beyaz
Büyük
beyazköpekbalıkları

köpekbalıkları
neredeyse
neredeyse
bulabildikleri
bulabildikleri her şeyi
her şeyi
ve buna
yeryer
ve buna
insanlar
d d
hildir
3 tane
insanlardada
hildir
daha bulabilir
3 tane dahamisin
bulabilir
misin

Physalia
Physalia
physalis’in
physalis’in
son derece
son derece
zehirli uzun
zehirli uzun
dokunaçları
dokunaçları
vardır 5
vardır 5
tane bul
tane bul

yaşar Bu canlılar daha
fazla gün ışığı ve bolca besin
bulabildikleri deniz yüzeyine
yakın yüzer

Kayaların arasındaki
su havuzlarında neler
bulabileceğini keşfetmek
için 8 ve 9 sayfalara
bakabilirsin

Fregatkuşları diğer
Fregatkuşları diğer
kuşlardan çaldıkları
kuşlardan çaldıkları
yiyeceklerle
yiyeceklerle
beslenir 2 tane
beslenir 2 tane
bulabilir misin
bulabilir misin

Yelken balıkları
Yelken balıkları
denizdeki en hızlı
denizdeki en hızlı
balık türüdür
balık türüdür
1 tane bul
1 tane bul

Dalgıçlar tehlikeli
Dalgıçlar
tehlikeli
köpekbalığı
köpekbalığı
cinslerini kafeslerin
cinslerini
kafeslerin
içinden inceler
içinden
inceler
Kafes içinde
bir
Kafes
dalgıçiçinde
bul bir
dalgıç bul

Uçanbalıklar suyun
Uçanbalıklar suyun
içinde hızlanır ve
içinde hızlanır ve
düşmanlarından
düşmanlarından
kaçmak için
kaçmak için
havaya sıçrar
havaya sıçrar
7 tane bul
7 tane bul

Sarı yüzgeçli
Sarı yüzgeçli
orkinos çoğunlukla
orkinos çoğunlukla
yunusların altında
yunusların altında
yüzer Balıkçıklar
yüzer Balıkçıklar
bazen onları bu
bazen onları bu
sayede bulur
sayede bulur
6 tane bul
6 tane bul

Gırgır ağı büyük

Gırgır
ağı
balık sürülerini
büyük
balık
yakalamak
sürülerini
için kullanılan
yakalamak
geniş yuvarlak
için kullanılan
bir
ağdır
2
geniş yuvarlak
tane
bulabilir
bir ağdır 2 tane
misin
bulabilir misin

Bu köpekbalığının
sadece bir kısmını
görünse de
sayılmalı

Siyah
Siyahvevesarı
sarı

denizyılanları
denizyılanları
gruplar
gruplar h linde
h linde
yüzer
18 tane
yüzer bul
18 tane
daha

emoralar büyük
emoralar büyük
balıklara tutunur ve
balıklara tutunur ve
onların artıklarıyla
onların artıklarıyla
beslenir 6 tane bul
beslenir 6 tane bul

daha bul

Çizgili
Çizgili
marlinlerin
marlinlerin
rengi yemek
rengi yemek
yemeden
yemeden
hemen önce
hemen önce
siyaha ya da
siyaha ya da
maviye döner
maviye döner
3 tane bul
3 tane bul

Uzaktaki
bu manta
vatozu da
sayılıyor

Deri sırtlı
Deri sırtlı
kaplumbağalar
kaplumbağalar
üreme alanlarına
üreme alanlarına
ulaşmak için
ulaşmak için
uzun yol kat
uzun yol kat
eder 4 tane
eder 4 tane
bul
bul

Balina köpekbalıkları en büyük
Balina köpekbalıkları en büyük
köpekbalıkları olmalarına rağmen
köpekbalıkları olmalarına rağmen
tehlikeli değildir
tehlikeli değildir
1 tane bul
1 tane bul

Bütün bu yılanları
dikkatlice sayman
gerekecek

Bulmacanın amacı büyük
resimdeki canlıları ve nesneleri
bulmak Bazılarını bulmak
çok kolay olsa da bazıları çok
küçük ve kısmen gizlenmişler
Bazı hayvanlar birbirlerine çok
kyanusun
derinliklerini araştıran
sualtı araçlarını
keşfetmek için 16
ve 17 sayfalara
bakabilirsin

Tehlikeli
yılanbalıklarının
nerede gizlendiklerini
öğrenmek için 6 ve 7
sayfalara bakabilirsin

Yunuslar yanlışlıkla
Yunuslar yanlışlıkla
ağlara takılabilir
ağlara takılabilir
Yunusların
Yunusların
kurtulmasına
kurtulmasına
yardım eden 5
yardım eden 5
balıkçıyı bul
balıkçıyı bul

Büyük resimden çıkan
bu köpek balığı küçük
resmin yerini almış nu
toplam sayıya d hil
etmemelisin

benziyor ve farklarını görebilmek
için çok dikkatli bakmalısın Eğer
olur da bir şeyleri bulamazsan
30 33 sayfalardaki yanıtlara
bakabilirsin

Mavi yelken
balıkları denizdeki
en hızlı balıklardır
nları 14 ve
15 sayfalarda
bulabilirsin

En tehlikeli
köpekbalığını
görmek için 14
ve 15 sayfalara
bakabilirsin

Kuzey Kutbu’ndaki
buzulların altından geçen
ilk denizaltıyı öğrenmek
için 10 ve 11 sayfalara
göz atabilirsin

Altın dolu sandıkları
ve daha pek çok
korsan hazinesini
12 ve 13 sayfalarda
bulabilirsin

