Salyangozlar
Salyangozlar aşağı yukarı 500 milyon yıldır varlıklarını sürdürüyorlar. 100 bin çeşit
salyangoz var. Salyangozlar sekiz yıl kadar yaşaya-biliyorlar.
Onlar kabuklu bir yumuşakça türüdür; Çünkü onların kemikleri yoktur.
Salyangozlar hem suda hem toprak ta yaşayabiliyorlar.
Salyangozlar hastalıklarda tedavi için de kullanılıyor. En büyük
salyangozlar bağ salyangozlarıdır. Bazı ülkelerde bağ salyangozu
ayrıca lezzetli bir yiyecek. Kabukları çok küçük olan veya hiç
kabukları olmayan salyangozlar çıplak salyangozdur.

Salyangozlar
Salyangozlar _________yukarı 500 milyon yıldır varlıklarını
sürdürüyorlar. ___ bin çeşit salyangoz var. Salyangozlar sekiz yıl kadar
________________.
Onlar kabuklu bir ___________ türüdür: Çünkü onların kemikleri
yoktur. Salyangozlar hem _____ hem toprak da yaşayabiliyorlar.
Onlar hastalıklarda tedavi için de ________________. En büyük
salyangozlar ___ salyangozlarıdır. Bazı ________ bağ
salyangozu ayrıca _______ bir yiyecek. Kabukları çok küçük olan veya hiç
kabukları olmayan salyangozlar _____ salyangozdur.
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Salyangozlar ne yer?
Salyangozlar yeşillik yer. Yeşillikleri dilleriyle rendelerler. Bunun için salyangozun
dilinde küçücük dişler var. Salyangozların besinleri arasında maydonoz, patates,
ıslatılmış ekmek, salata, havuç, çilek, ıspanak, muz, kara hindiba ve ısırganı da
sayabiliriz.

Salyangozlar ne yer?
Salyangozlar ______ yer. yeşillikleri dilleriyle _______. Bunun için
salyangozun ______ küçücük dişler var. Salyangozların ______ arasında
maydonoz, ______, ıslatılmış ekmek, ______, havuç, çilek, _____, muz, kara
_____ ve ısırganı sayabiliriz.
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Salyangozların duyargaları
Salyangozların başlarında 4 tane duyargaları var. Uzun olan duyargalarda iki göz
bulunur. Onlar gözleriyle gölge ve ışığı ayırabiliyorlar, kısa duyargalanyla da dokuna
biliyorlar ve koku alabiliyorlar.

Salyangozların duyargaları
Salyangozların ____________ 4 tane duyargaları var. Uzun olan _____________
iki göz bulunur. Onlar gözleriyle _______ve ışığı ayırabiliyorlar, ______ duyargalanyla
da dokuna biliyorlar ve _________ alabiliyorlar.
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Salyangozlar neden sümüksü bir sıvı çıkarır?
Salyangozların sürünmek için geniş ayakları var. Onlar süründükçe
ayaklarından sümüksü bir sıvı çıkar. Bu sümüksü sıvı salyangozun yolunu
kayganlaştırır ve hareketini kolaylaştırır. Bu sümüksü sıvı sayesinde onlar
çiçeklerin saplarına çıkıp, yaprakların altında sürünmeyi başarabiliyorlar.
Eğer süründükleri yer kuru ve kaba olursa, daha fazla sümüksü sıvıya
ihtiyaçları oluyor. Sümüksü sıvı onları yaralanmakdan da koruyor.
Salyangozlar neden sümüksü bir sıvı çıkarır?
Salyangozların ______________ için geniş ayakları var. Onlar süründükçe
ayaklarından _______ bir sıvı çıkar. Bu sümüksü sıvı salyangozun________
kayganlaştırır ve ______________ kolaylaştırır. Bu sümüksü sıvı
_______ onlar çiçeklerin saplarına çıkıp, yaprakların ______ sürünmeyi
başarabiliyorlar. Eğer süründükleri yer ______ ve kaba olursa, daha fazla
sümüksü sıvıya __________ oluyor. Sümüksü sıvı onları yaralanmakdan da
___________.
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Salyangozun Vücut Yapısı
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Salyangozların Kabukları
Salyangozların çoğu sırtlarının üstünde kireçten bir kabuk
taşıyorlar. Bu kabuklar içten dışa doğru büyüyor.
Onlar tehlikeli anlarda bu kabukların içine sığınıyorlar. Yani bu
kabuklar salyangozları düşmanlarından koruyabiliyor. Ayrıca
bu kabuklar onları kuraklıktan da koruyor.

Salyangozların Kabukları
Salyangozların çoğu _____________ üstünde kireçten bir
______
taşıyorlar. Bu kabuklar içten __________doğru büyüyor.
Onlar tehlikeli anlarda bu kabukların ________ sığınıyorlar.
Yani bu kabuklar salyangozları ________________
koruyabiliyor. Ayrıca bu kabuklar onları _____________ da
koruyor.
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Salyangozlar nasıl çoğalırlar (ürerler) ?
Salyangozlar çift eşeyli hayvanlardır. Yani hem dişi ve hemde
erkeklik organı aynı salyangozda bulunur. Onlar mayıs ve ağustos
ayları arasında çiftleşirler. Salyangozlar yılda 30 ile 60 tane arası
yumurta yumurtlayabiliyorlar. Đki hafta içinde yavru salyangozlar
da yumurtlar. Tam üç hafta sonra cesaret edip kabuklarından dışarı
çıkarlar.
Salyangozlar nasıl çoğalırlar (ürerler) ?
Salyangozlar _________ eşeyli hayvanlardır. Yani hem dişi ve
hemde __________ organı aynı salyangozda bulunur. Onlar mayıs
ve ağustos ayları arasında _______________. Salyangozlar yılda
30 ile 60 tane arası ___________ yumurtlayabiliyorlar. Đki hafta
içinde yavru salyangozlar da ______________. Tam üç hafta
sonra __________ edip ________________ dışarı çıkarlar.
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