
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kırmızı / Red 

Mavi / Blue 

Sarı / Yellow 

Yeşil / Green 

Pembe / Pink 

Turuncu / Orange 

Kahverengi / Brown 

Siyah / Black 

Beyaz / White 

Gri / Gray 

Mor / Purple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tüm Üstün Zekalılar Derneği 

tarafından tavsiye edilmektedir. 

                    Recommended by TÜZDER 

ZEKİ VE GÜÇLÜ 

Fil, dünyadaki en büyük kara hayvanıdır. Yaşadığı bölgeye göre, 3-6 
ton ağırlığında ve 3-4 metre yüksekliğinde olabilirler. Son derece 
zeki olan fillerin beyinleri yaklaşık 5 kilodur ve bu sayede dünyanın 
en büyük beyinli canlısıdırlar. Ot, yaprak, ağaç parçaları, meyve gibi 
bitkilerle beslenirler. Günde 16 saat, ortalama 150 kg yemek 
yiyebilirler. Obur ve hantal gibi görünseler de, atlar kadar hızlı 
koşabilirler. 
Yaşadıkları bölgeye göre 30 ila 70 yıla kadar yaşayabilirler. Yeni 
doğan yavru filler ortalama 100 kilo civarında olurlar ama 
doğduğunda tamamen kördürler, görme yetileri zamanla gelişir. İyi 
göremeseler de, 12 kilometreye kadar su kaynaklarını hissederek 
tespit edebilirler. Kocaman kulakları ve devasa hortumlarına 
rağmen, arılardan korkan filler, geceleri ayakta uyurlar. 

Renk parçalarıyla tangram şeklinde hazırlanan puzzle, çocukların 
renkleri ve şekilleri ayırt etmeleri, parçadan bütünü oluştururken 
motor gelişimlerinin yanında dikkat olarak da gelişimleri için 
tasarlandı. 

Animal Colors serisinde, çocuklara hayvanların dünyası daha 
yakından anlatılırken aynı zamanda çocukların renkleri ve isimlerini 
kavraması amaçlanmıştır. 

INTELLIGENT AND STRONG 

The elephant is the largest land animal in the world. Depending on 
the region they live in, they can weigh 3-6 tons and be 3-4 meters 
high. The brains of the extremely clever elephants weigh about 5 
kilos, making them the largest brained creature in the world. 
They feed on plants such as grass, leaves, wood chips, fruits. They 
can eat an average of 150 kg meals 16 hours a day. Although they 
may seem gluttonous and bulky, they can run as fast as horses. 
They can live up to 30 to 70 years depending on the region they    
live in. Newborn baby elephants reach an average of 100 kilos, but 
when they are born they are completely blind, their vision improves 
over time. Although they cannot see well, they can sense up to 12 
kilometers of water sources. Elephants with huge ears and huge 
hoses are afraid of bees and sleep at night. 

The puzzle, which is prepared in the form of a tangram with color 
pieces, is designed for children to distinguish colors and shapes, as 
well as motor development, as well as attention as their attention. 

 
In the Animal Colors Series, the world of animals is explained more 
closely to children, while at the same time it is aimed to grasp the 
colors and names of children. 

 
 
 

Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız ve her türlü sıvıdan uzak tutunuz. Ambalajı 

açılmış ürünler iade edilemez. Ancak bir üretim hatası var ise yenisi ile değiştirilir.  

Türkiye’de üretilmiştir. 

© Tüm hakları saklıdır. T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Oyuncak Yönetmeliği’ne uygundur. 

29/11/2019 tarihli ve 30963 sayılı yönetmelik kapsamında belirtilen azo renklendiriciler, 

fitalatlar ve TS EN71 oyuncak ve kimyasalların kaydı kısıtlanması ve izni yönetmeliğine 

uygundur. 

Üretici ve Daİıtıcı Firma: 

ZET Zeka Geliştirme Teknolojileri Eğitim Öğretim Danışmanlık Hiz. San. Ve Tic. A.Ş. 

www.zetzeka.com • info@zetzeka.com 

+90 0212 574 41 51 / +90 212 574 41 61 

/zetzeka - #zetpuzzle 

 

Do not expose to direct sunlight and avoid from any fluid. The products of which package is 

opened cannot be returned. But in case of any manufacturing defect, it is replaced. 

Made in Turkey. © All rights are reserved. 

It complies with the Regulation on Toys of T.R Ministry of Customs and Trade 

The azo colorants, phthalates and TS EN71 specified in Regulation (EC) No 30963 of 29/11/2019 

are in conformity with the regulations on the restriction and authorization of registration of toys 

and chemicals. Produced by: 

ZET Zeka Geliştirme Teknolojileri Eğitim Öğretim Danışmanlık Hiz. San. ve Tic. A.Ş 

www.zetzeka.com • info@zetzeka.com 

+90 212 574 41 51 / +90 212 574 41 61 

/zetzeka - #zetpuzzle 

 

 
UYARI! 

BOĞULMA TEHLİKESİ! 

Küçük parçalar içerdiğinden 

3 yaşından küçük çocuklar 

için uygun değildir. 

WARNING! 

CHOKING HAZARD! 

Because it contains small parts 

Children under 3 years 
Not suitable for. 

 

 

 

 

 

 

 

MADE IN TURKEY 

 

4+ 48 

http://www.zetzeka.com/
mailto:info@zetzeka.com
http://www.zetzeka.com/
mailto:info@zetzeka.com

