
Воден свят
Моретата и океаните покриват почти 
три четвърти от повърхността на Земята. 
Това огромно водно пространство е дом 
на милиони живи същества.

На картата са 
показани ПЕТТЕ океана 
на Земята и някои от 
най-големите морета.
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Във водите на Южния океан 
плават огромни ледени 

блокове, наречени айсберги.

Тихият океан е най-големият 
океан. Той се простира от 

бреговете на Северна и Южна 
Америка чак до Австралия и Азия.

По дъното на 
Атлантическия 

океан, по 
цялата му 
дължина, 
се извива 

подводна 
планина, 

наречена 
Срединно-

атлантически 
хребет.

По-голямата част от Северния 
ледовит океан е покрита с лед 

през цялата година.

Индийският океан 
е най-топлият 

океан.

ЮЖЕН ОКЕАН

ТИХИ 
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СЕВЕРЕН ЛЕДОВИТ ОКЕАН

На островите 
в Тихия океан често 
се разразяват мощни 
бури с гръмотевици.

Тихият 
океан е 
много, 
много 

дълбок...
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На скалистия бряг
Брегът е мястото, където се срещат сушата 
и морето и където вълните се плискат 
неспирно. Някъде бреговете са заети от 
пясъчни плажове. Другаде са високи и 
скалисти, като този бряг в Северна Европа.

Вълните се образуват 
от вятъра, който 

духа и нагъва 
повърхността на 

моретата и океаните.

По време на прилив тази част 
от брега се скрива под водата.

Два пъти дневно 
морето навлиза 

в сушата и после 
се отдръпва. 

Навлизането се 
нарича прилив, а 
отдръпването – 

отлив.

Всеки момент 
рибарите на кораба ще 
изтеглят от водата 
голямата рибарска 

мрежа, която са пуснали.

Мидите се хранят 
с хранителни частици 

от морската вода.

крабове
морска звезда

морски 
таралеж

Какво ли са забелязали двамата 
гмуркачи точно под себе си?

Тюлените обичат 
да се припичат на 

слънце на някой тих 
и отдалечен плаж.

Афалите (бутилконосите 
делфини) плуват на 

групи, наречени 
стада.

Пясъчният дъждосвирец подскача 
от камък на камък и си търси 
червейчета, насекоми, 
дребни ракообразни.

Морските видри (калани) 
се гмуркат покрай скалите 

и си търсят храна.

В плитките крайбрежни 
води живеят различни 

видове риби.

камъкообръщач

Плис-пляс!

Плис-пл
яс!
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