


Στη ζούγκλα φυτρώνουν πολλά και διαφορετικά  Στη ζούγκλα φυτρώνουν πολλά και διαφορετικά  
φυτά. Και επειδή υπάρχουν τόσο πολλά φυτά, . Και επειδή υπάρχουν τόσο πολλά φυτά, 
υπάρχουν και πολλά υπάρχουν και πολλά έντομα!!

Καλώς ήρθες στηΚαλώς ήρθες στη

ζούγκλα!

Ζούγκλες συναντάμε σε όλο τον κόσμο, σε μέρη Ζούγκλες συναντάμε σε όλο τον κόσμο, σε μέρη 
όπου έχει όπου έχει ζέστη αλλά και υγρασία. . 
Οι ζούγκλες είναι πυκνά Οι ζούγκλες είναι πυκνά δάση,  ,  
γεμάτα ζωή!!

Η Η μεγαλύτερη ζούγκλα του  ζούγκλα του 
κόσμου είναι η ζούγκλα του κόσμου είναι η ζούγκλα του 
Αμαζονίου στη Νότια Αμερική! στη Νότια Αμερική!

Τι Τι ήχους ακούς στη  ακούς στη ζούγκλα;  ;  
Για να τους ανακαλύψεις, πάτησε Για να τους ανακαλύψεις, πάτησε 

το κουμπί μου!το κουμπί μου!

Φλιπ!

Σσσσς!

Ή ξερες ότι; 
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Βάτραχοι

Τι Τι ήχο κάνω; Για να το ανακαλύψεις,  κάνω; Για να το ανακαλύψεις, 
πάτησε το κουμπί μου!πάτησε το κουμπί μου!

Ή ξερες ότι;
Μερικοί βάτραχοι στη ζούγκλα Μερικοί βάτραχοι στη ζούγκλα 

έχουν το ίδιο μέγεθος  έχουν το ίδιο μέγεθος  
με ένα με ένα νύχι σου!!

Ο Ο δηλητηριώδης βάτραχος μπορεί να  μπορεί να 
έχει όμορφα και ζωηρά χρώματα, αλλά έχει όμορφα και ζωηρά χρώματα, αλλά 

πρόσεχε! Είναι πολύ επικίνδυνος!πρόσεχε! Είναι πολύ επικίνδυνος!

Στη ζούγκλα ζουν Στη ζούγκλα ζουν εκατοντάδες διαφορετικά είδη  διαφορετικά είδη 
βατράχων, με ποικίλα βατράχων, με ποικίλα μεγέθη και χρώματα    
το καθένα!το καθένα!
Οι βάτραχοι της ζούγκλας ζουν στο έδαφος ή πάνω Οι βάτραχοι της ζούγκλας ζουν στο έδαφος ή πάνω 
στα δέντρα, κι εκεί μπορούν να γεννήσουν τα στα δέντρα, κι εκεί μπορούν να γεννήσουν τα αυγά  
τους χωρίς να φοβούνται μήπως τους τα αρπάξουν τους χωρίς να φοβούνται μήπως τους τα αρπάξουν 
οι οι θηρευτές. . 

Φλιπ
!

Κουάκ κουάκ!
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 ΑΚΟΥ
Ω ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΩ ΑΚΟΥ
Ω ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΩ

 ΑΚΟΥ
Ω ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΩ ΑΚΟΥ
Ω ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΩ

 ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΩ
 ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΩ

Τη ζούγκλα

Τι ήχους ακούς στη ζούγκλα;  Τι ήχους ακούς στη ζούγκλα;  
Μάθε τα πάντα για τα διαφορετικά  Μάθε τα πάντα για τα διαφορετικά  

είδη ζώων που ζουν στα πιο μεγάλα  είδη ζώων που ζουν στα πιο μεγάλα  
(και φασαριόζικα) δάση του κόσμου!(και φασαριόζικα) δάση του κόσμου!

Σσσσσς! Γκρρρ! Σκουάκ!Σσσσσς! Γκρρρ! Σκουάκ!

Τη ζούγκλα

Τη ζούγκλα
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Κατασκευάστηκε και τυπώθηκε στην Κίνα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό. Περιέχει ουσίες που θα μπορούσαν να βλάψουν το 
περιβάλλον. Μην το πετάτε με τα συνήθη οικιακά απόβλητα, 
αλλά σε κατάλληλα κέντρα ανακύκλωσης συσκευών.

Πριν δώσετε αυτό το προϊόν σε παιδί, αφαιρέστε την ταινία ασφαλείας 
από τη θήκη των μπαταριών. Αυτό το προϊόν περιέχει τρεις AG10 μπατα-
ρίες (1.5V x 3 = 4.5V) οι οποίες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από ενη-
λίκους. Οι μπαταρίες είναι μικρές και υπάρχει κίνδυνος κατάποσης. Τα 
παιδιά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν εάν η θήκη των 
μπαταριών δεν έχει ασφαλιστεί σωστά. Ξεβιδώστε το πορτάκι των μπα-
ταριών και αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούργιες, τοποθε-
τώντας τες με τον σωστό πόλο. Μη χρησιμοποιείτε παλιές με νέες μπατα-
ρίες. Ούτε να μπερδεύετε αλκαλικές, κανονικές και επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες. Μη χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην 
επι χει ρήσετε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αφαιρέστε 
τις εξαντλημένες μπαταρίες από το βιβλίο. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να 
παραμένουν ποτέ στο προϊόν εάν αυτό δε χρησιμοποιείται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε πάντα μπαταρίες ίδιου τύπου AG10.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:

 Με 6 συναρπαστικούς ήχους της ζούγκλας!  Με 6 συναρπαστικούς ήχους της ζούγκλας! 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr ** e-mail: info@psichogios.gr
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