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Boyama kitabımızı kullandığınız için teşekkür ederiz. 
• PDF dosyasını bilgisayarınıza indirin.
• A4 kağıda çıktısını alın. 
• Çocuğunuzun istediği gibi boyamasına izin verin. 
• Yaşı ilerledikçe çizgiler içinde kalmasına özen 

gösterin. 
• Boyama bittikten sonra ister kağıdı çocuğunuzun 

odasında duvara asın, ister çocuğunuzla beraber 
çizgilerden kesin, üst tarafına bir delik açın ve 
delikten geçirdiğiniz ip ile asın. Böylece parmak 
becerilerini de geliştirmiş olursunuz.

• PDF dosyaların istediğiniz kadar çıktısını alın. 
Tekrar tekrar kullanın. 

İyi eğlenceler,
ÇocukluDünya Ekibi

Tüm hakları saklıdır. 
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Kedi
Kediler süt içmeyi ve uyumayı çok 
sever! Peki nasıl ses çıkardıklarını 
hatırlıyor musun? Evet! Kediler «miyav 
miyav» diye ses çıkarır.  



4

Kuş
Kuş tüyleri, kanatları 
ve gagaları olan bir 
canlıdır. Kuşların 
dişleri yoktur! «cik 
cik» diye ses çıkarır.
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Fil
En büyük canlılardan biri olan fil, 
kocaman kulaklara sahiptir. 
Hortumunu eli gibi kullanır ve 
hortumuyla su da  içebilir.
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At
Atlar çok hızlı koşarlar ve 
koşarken uçuşan yeleleri 
vardır. Peki, atların ayakta 
da uyuyabildiğini biliyor 
muydun?
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Denizatı Bir deniz canlısı 
olan denizatları 
suyun 
derinliklerinde 
yaşar. 
Denizatlarının 
derisi  dikenli ve 
sert olur.
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Baykuş
Baykuş geceleri değil gündüzleri 
uyur. Gözlerini hareket ettiremez 
fakat boynunu fazlasıyla 
döndürebilir!
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Tavşan
Büyük kulakları 
ve uzun dişleri 
vardır. 
Zıplayarak 
hareket 
ederler!
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Balık
Suyun altında yaşayan balıklar, 
solungaçları sayesinde nefes alır. 
Derileri pulludur.  
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Aslan
Ormanların kralı olan aslanların 
yeleleri vardır ve kükremeleri çok 
uzaktan bile duyulabilir.
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Kelebek
Farklı renk ve desenlerde kanatlara 
sahip olan kelebekler, bitki ve çiçekler ile 
beslenir. Bunları yemek için bizim gibi 
bir ağzı yoktur ama filinkine benzeyen 
minik hortumları ile beslenir.
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Yılan
Uzun bir dili olan yılan, sürünerek 
hareket eder. Yiyecekleri çiğnemeden 
direkt yutar!
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Ceylan
İnce ve uzun bacakları vardır. Bu 
bacakları sayesinde oldukça hızlı 
koşabilir. Taze otlarla beslenir. 



15

Eşek
«Aiii aiii» diye ses çıkaran hayvan 
hangisiydi? Evet, eşek! Samanla 
beslenen eşeklerin uzun kulakları 
vardır. Çok sıcak olduğunda 
kulaklarını serinlemek için 
kullanabilirler. 



Tavuk ve civciv
Tavuklar kümeste yaşar. Anne 
tavuk, yavruları olan civcivleri 
besler. 
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Bitki ve sebzelerle beslenir. Yavru 
bir keçi doğduktan hemen sonra 
yürümeyi öğrenebilir!

Keçi
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Örümcek
Örümceğin 8 tane 
bacağı vardır. 
Hızlıca ağ örebilir.
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Domuz

Çok iyi koku alabilen domuz, 
çamur içinde yuvarlanmayı çok 
sever!
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Yunuslar çok akıllıdır. Denizde 
yaşayan yunuslar birbirleriyle 
iletişim kurmak için farklı sesler 
çıkarır!

Yunus
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Tilki
Kurnaz bir canlı olan tilki 
ormanlarda yaşar. Çok iyi koku 
alabilir ve et, bitki ve meyve gibi 
bir çok şeyi yer!
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Ördek
Gagası sayesinde beslenir. Perdeli 
ayakları sayesinde suda hızlıca 
yüzebilir. Kanatları ile uçabilir. Yani 
ördekler hem yürür, hem yüzer hem 
de uçarlar!



23

Genelde sinirli bir hayvan olan 
boğanın boynuzları vardır. Boğalar 
renkleri ayırt edemez!

Boğa
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İnsanların en iyi dostu olan 
köpekler «hav hav» diye ses çıkarır. 
Ayrıca kemiklere bayılır!

Köpek
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Kurbağalar zıplayarak hareket 
eder. Çıkardıkları ses ise «vrak 
vrak» şeklindedir. Sen de bir 
kurbağa gibi zıplayabilir misin?

Kurbağa
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Uzun bir kuyruğu olan fareler her şeyin 
kokusunu alabilir. Aynı zamanda kulakları 
çok iyi duyar.

Fare
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Salyangoz
Salyangozlar çok yavaş hareket eder. 
Suyun ve nemin olduğu yerleri 
severler, yağmurdan sonra yürüyüşe 
çıktığında bir sürü salyangoz 
görebilirsin . Yerlere dikkatli bak 
salyangozlar da gezintiye çıkmış 
olacak!
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En yavaş hareket eden hayvanlardan 
biridir. Kaplumbağaların evleri nerededir 
biliyor musun?  Sırtlarında!
Kaplumbağaların kabukları onların 
evleridir. 

Kaplumbağa
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İnek
İçtiğimiz sütleri inekler 
yaparlar. İneklerin derisinde 
kocaman siyah benekler vardır.  
«möö möö» diye ses çıkarırlar!
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Arı
«Vızz vızz»  hangi hayvanın sesi?
Arı çiçeklerden beslenir ve kovanda 
bal üretir. Çok hızlı çırptığı kanatları 
ve poposunda bir iğnesi vardır!



31

Ayı
Büyük ve ağır olan ayı ormanda 
yaşar. Kış geldiğinde uzun bir kış 
uykusuna yatar ve bal yemeyi çok 
sever!
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Sincap
Hızlıca tırmanabilen sincabın uzun bir 
kuyruğu vardır. En çok meşe 
palamudu, ceviz ve fındık yemeyi 
sever.  
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Karınca
Karınca çok çalışkan bir 
hayvandır. Yazın topladığı 
besinler ile kışın karnını 
doyurur.
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Maymun
Uzun bir kuyruğu bulunan maymun 
ağaçlara kolaylıkla tırmanabilir. En 
sevdiği yiyecek ise muzdur!
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Penguen
Soğuk iklimde yaşayan penguenler 
balık ile beslenir. Ayrıca buzun 
üstünde kaynamaya bayılırlar!  Sen 
karda oynamayı sever misin?
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Kaplan
Yırtıcı bir hayvan olan kaplan 
et ile beslenir. Yüksek bir sesle 
kükrer ve ormanda yaşar. 
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Koyun ve kuzu
Koyunların yavrularına kuzu 
denir. Koyun ve kuzular otlarla 
beslenir ve «Mee mee» diye ses 
çıkarırlar.
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Kirpi
Kirpinin gövdesinde uzun dikenleri 
vardır, kendini korumak için bu dikenleri 
kullanır ama karnı yumuşacıktır. Kirpilerin 
gözleri gündüz çok iyi göremez bu 
yüzden yuvalarından geceleri çıkarlar.
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Zürafa
Zürafaların boynu 
çok uzundur. Uzun 
boynu sayesinde 
zürafalar yüksek 
ağaç dalları ile 
beslenir!



Doğumdan itibaren
çocuğunuzun gelişim seviyesine uygun, 

oyunlar ve aktiviteler içeren,
gelişim programı sunuyoruz.

Sizi CocukluDunya.com websitemize
bekliyoruz.

Çocuğunuzun
tüm yeteneklerini
eğitici oyunlarla

geliştirelim

https://www.cocukludunya.com/

