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Ñåçîíèòå 

Â íåáåñàòà 

Äà õâúðëèì íàäàëå÷! 

Ñêîê íà âèñî÷èíà 

Íàé-äúëãèòå ïúòåøåñòâèÿ 

Ìîãúùè ìàøèíè 

Äúðæàâèòå 

Óñòðåìåíè êúì íåáåòî 

Ãîëåìè áóáîëå÷êè 

Ìúíè÷êè ñúçäàíèÿ

Îòãîâîðè íà òåñòîâåòå 

Ñúäúðæàíèå

Çà òàçè êíèãà 

Ãîëåìè, âèñîêè, äúëãè 

Ðàñòåæ 

Ïî ìåñòà, ãîòîâè, ñòàðò! 

Áúðçî, ïî-áúðçî, íàé-áúðçî! 

Íàé-ëîøîòî âðåìå 

Âîäåí ñâÿò 

Äà ñå ãìóðíåì! 

Ïëàíåòèòå 

Äèíîçàâðè 

Ñèíèÿò ãèãàíò 
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Çà òàçè êíèãà

Çíàåòå ëè, ÷å èìà ãúñåíèöà, êîÿòî å äúëãà êîëêîòî õîòäîã? 
À çíàåòå ëè, ÷å íàé-âèñîêîòî äúðâî å 100 ïúòè ïî-âèñîêî îò âàñ? 

Çíàåòå ëè, ÷å íÿêîè äåëôèíè ñêà÷àò íàä âîäàòà âèñîêî, 
êîëêîòî å âèñî÷èíàòà íà äâóåòàæåí àâòîáóñ?

Òîâà ñà ñðàâíåíèÿ. 

Ñðàâíåíèåòî å íå ñàìî çàáàâåí íà÷èí äà îïèøåì íåùî. 
Äà çàáåëåæèì ïðèëèêèòå è ðàçëèêèòå ìåæäó äâå íåùà, å ñòðàõîòåí 

íà÷èí äà íàó÷èì ïîâå÷å çà òÿõ. Ìîæåì äà ñðàâíÿâàìå ãîëåìèíà, òåãëî, 
áúðçèíà è îùå ìíîãî äðóãè áåëåçè è ñâîéñòâà íà æèâîòíèòå è ðàñòåíèÿòà, 

íà ïðåäìåòèòå è ÿâëåíèÿòà â ñâåòà îêîëî íàñ. 

Òàçè áîãàòî èëþñòðèðàíà êíèãà ñúäúðæà ìíîãî ñðàâíåíèÿ, 
÷ðåç êîèòî ùå íàó÷èòå ëþáîïèòíè íåùà çà óäèâèòåëíè æèâîòíè 

è ìîãúùè ìàøèíè, çà èçâèñÿâàùè ñå â íåáåòî ñãðàäè è ïðèðîäíè ÷óäåñà, 
çà ïëàíåòèòå è ÷îâåøêîòî òÿëî. 

À ñ áúðçèòå òåñòîâå ìîæåòå äà ïðîâåðèòå ñâîÿòà íàáëþäàòåëíîñò 
è óìåíèåòî ñè äà îñìèñëÿòå ïðî÷åòåíîòî è äà çàïîìíÿòå. 



9

Този орел е една от 
ÍÀÉ-ÃÎËÅÌÈÒÅ грабливи 
птици. Размахът на 

крилата му е колкото 
дължината на най-

голямата костенурка.

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈßÒ ÑËÎÍ  
е ÍÀÉ-ÃÎËßÌÎÒÎ сухоземно 
животно. Тежи колкото 

12 бели мечки и е по-висок 
от двама мъже, 

стъпили един върху друг.

Çàïîçíàéòå ñå! Òîâà ñà äåñåò îò íàé-ãîëåìèòå, íàé-âèñîêèòå 
è íàé-äúëãèòå æèâîòíè íà ïëàíåòàòà. Ðàçìåðèòå èì ñà ïðåäñòàâåíè 
â äåéñòâèòåëíèòå ñúîòíîøåíèÿ ìåæäó òÿõ è ñïðÿìî ðúñòà íà ÷îâåê. 

Яйце на щраус

ÑÈÁÈÐÑÊÈßÒ 
ÒÈÃÚÐ 

е ÍÀÉ-ÅÄÐÈßÒ 
представител на 
семейството на 

котките. Опашката 
му е дълга колкото 

тялото на 
немския дог. 

ÆÈÐÀÔÚÒ 
е ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÎÒÎ 

сухоземно животно. 
Извисява се на 

височината на трима 
мъже, стъпили един 

върху друг. 

ÊÎÑÀÒÊÀÒÀ 
е ÍÀÉ-ÅÄÐÈßÒ представител на семейството 

на делфините. На дължина тя достига 
колкото е височината на девет 

императорски пингвина.

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈßÒ 
ÏÈÍÃÂÈÍ 

е ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈßÒ 
пингвин. 

Мъжкият е 
висок колкото 

седемгодишно дете.  

ÍÅÌÑÊÈ ÄÎÃ 
ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÎÒÎ куче 

в света е от 
породата немски дог. 

Името му е Зевс. 

ÊÎÆÅÑÒÀ ÌÎÐÑÊÀ
ÊÎÑÒÅÍÓÐÊÀ

ÎÐÅËÚÒ 
ÌÀÉÌÓÍÎßÄ 

ÁßËÀÒÀ ÌÅ×ÊÀ  
е ÍÀÉ-ÃÎËßÌÀÒÀ  

мечка и ÍÀÉ-ÅÄÐÈßÒ 
хищник на сушата. 

ÙÐÀÓÑÚÒ 
е ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÀÒÀ птица 
в света. Височината 
є е почти колкото е 

ръстът на бяла 
мечка, изправена на 
задните си крака. 

Яйце на
кокошка 

Ãîëåìè, âèñîêè, äúëãè


