


Κάποιοι καλλιεργούν στους κήπους τους Κάποιοι καλλιεργούν στους κήπους τους 
λαχανικά ή έχουν λιμνούλες. Άλλοι αφήνουν   ή έχουν λιμνούλες. Άλλοι αφήνουν  
να φυτρώσουν από μόνα τους διάφορα φυτά. να φυτρώσουν από μόνα τους διάφορα φυτά. 

Καλώς ήρθες στον Καλώς ήρθες στον 

κήπο!

Το φυτό που συναντάμε Το φυτό που συναντάμε 
συνήθως στους κήπους στους κήπους 
είναι το είναι το τριαντάφυλλο! ! 

Ή ξερες ότι;
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Τι Τι ήχους ακούς στον  ακούς στον κήπο;  ;  
Για να τους ανακαλύψεις,  Για να τους ανακαλύψεις,  
πάτησε το κουμπί μου!πάτησε το κουμπί μου!

Γαβ!

Νιάου!

Φλιπ φλιπ!

Ο Ο κήπος είναι  είναι εξωτερικός χώρος,  χώρος, 
τις περισσότερες φορές κοντά  τις περισσότερες φορές κοντά  
στο σπίτι. Συνήθως είναι γεμάτος στο σπίτι. Συνήθως είναι γεμάτος 
με διάφορα με διάφορα φυτά που μετατρέπουν  που μετατρέπουν 
τον κήπο σε ιδανικό τον κήπο σε ιδανικό σπίτι    
για τα για τα ζώα και τα  και τα έντομα!!
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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;
Οι βάτραχοι Οι βάτραχοι αναπνέουν μέσω του  μέσω του 
δέρματός τους κι αυτό τους βοηθά δέρματός τους κι αυτό τους βοηθά 

να μένουν να μένουν κάτω από το νερό!!

Οι βάτραχοι γεννούν τα Οι βάτραχοι γεννούν τα αυγά τους στις λιμνούλες  τους στις λιμνούλες 
των κήπων. Τα αυγά αυτά γίνονται των κήπων. Τα αυγά αυτά γίνονται γυρίνοι    
κι έπειτα μεγαλώνουν και  κι έπειτα μεγαλώνουν και  
γίνονται βάτραχοι!γίνονται βάτραχοι!

Πολλοί Πολλοί βάτραχοι ζουν στις  ζουν στις λιμνούλες των κήπων.  των κήπων. 
Μετακινούνται Μετακινούνται πηδώντας εδώ κι εκεί, και οι μεμβράνες  εδώ κι εκεί, και οι μεμβράνες 
στα πόδια τους τους βοηθούν στο στα πόδια τους τους βοηθούν στο κολύμπι. . 
Το δέρμα ενός βατράχου είναι Το δέρμα ενός βατράχου είναι υγρό  
και και λείο, σε αντίθεση  , σε αντίθεση  
με το τραχύ και στεγνό με το τραχύ και στεγνό 
δέρμα ενός φρύνου. δέρμα ενός φρύνου. 

Σπλας!

Κουάκ κουάκ!
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Τον κήπο

 ΑΚΟΥ
Ω ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΩ ΑΚΟΥ
Ω ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΩ

 ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΩ
 ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΩ

Τι ήχους ακούς στον κήπο; Μάθε τα πάντα Τι ήχους ακούς στον κήπο; Μάθε τα πάντα 
για όλα τα όμορφα και διαφορετικά πλάσματα για όλα τα όμορφα και διαφορετικά πλάσματα 

που μπορείς να συναντήσεις έξω από  που μπορείς να συναντήσεις έξω από  
την πόρτα του σπιτιού σου!την πόρτα του σπιτιού σου!

Ζζζζ! Γαβ! Νιάου!Ζζζζ! Γαβ! Νιάου! Τον κήπο
Τον κήπο
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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:

 ΑΚΟΥ
Ω ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΩ ΑΚΟΥ
Ω ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΩ

 Με 6 συναρπαστικούς ήχους του κήπου!  Με 6 συναρπαστικούς ήχους του κήπου! 
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