
 

HEJ, HEJ!!! 

Witam wszystkich przed 

monitorami komputerów  

Dziś kolejna porcja wiadomości                  

z prehistorycznego lasu 

i zadania dla Was do samodzielnego 

wykonania  

 

1. „Co jadły dinozaury ?” – Wiecie już gdzie i kiedy żyły dinozaury oraz jak wyglądały niektóre         

z tych strasznych jaszczurów. Dziś dowiecie się jakie były ich ulubione przysmaki. 

O tym co najbardziej lubiły chrupać poszczególne gatunki dinozaurów, wiemy na podstawie budowy ich 

ciała, kształtu kości i zębów. Dinozaury z kończynami zakończonymi pazurami i z ostrymi zębami należały 

do drapieżników czyli żywiły się mięsem. Prehistoryczne gady z kończynami w kształcie kopyt i 

mniejszymi zębami, żywiły się pokarmem roślinnym. 

Diplodoki, stegozaury, triceratopsy, brachiozaury były jednymi z największych zwierząt roślinożernych, 

jakie widział świat. Diplodok był najpotężniejszy, mierzył ok. 27 metrów,  z czego 7 m przypadało na samą 

szyję. Niektóre gatunki tej grupy miały niesłychanie długie szyje umożliwiające im dostęp do liści, gałązek             

i pędów rosnących na czubkach drzew. Dinozaury roślinożerne łączyły się w stada, co zapewniało im 

ochronę przed drapieżnikami. 

 

              
                                  diplodok stegozaur 

              
                                     triceratops                                                            brachozaur 



Tak ogromne stworzenia, żeby przeżyć, musiały niemal bez przerwy jeść. Przeżuwanie ogromnych ilości 

twardych, łykowatych roślin powodowało u nich jednak szybkie zużywanie zębów. 

A jednak ewolucja znalazła i na to sposób. U zwierząt zużyte zęby były regularnie wymieniane przez 

egzemplarze zapasowe, których komplet (czasami nawet więcej niż jeden) już czekał tuż pod zębami 

aktualnie używanymi. 

 

Drapieżnym dinozaurem był na przykład allozaur, straszliwy 15-metrowy tyranozaur, spinozaur,              

ale też niewielkich rozmiarów welociraptor. Te dinozaury żywiły się mięsem z upolowanych innych 

zwierząt lub jajami dinozaurów. Miały olbrzymie zęby i bardzo silne szczęki oraz ostre, długie pazury 

służące  do przytrzymywania zdobyczy. 

 

      

                         allozaur                      tyranozaur 

      

                            spinozaur                                                                                         welociraptor 

 

                    



2. „Nakarm dinozaura”- skoro już tyyyyyle wiecie o prehistorycznych jaszczurach , to bez trudu 

zrobicie poniższe zadanie  Powodzenia!!! Kiedy już uda się wam znaleźć właściwy pokarm dla 

dinozaurów, pokolorujcie starannie zwierzaki i jedzenie . 

 



3. ,,Rodzina Dinusiów” –  zabawa ruchowa. Potrzebujemy całej rodzinki czyli mamy, taty,                    

                                                 dziecka i koca. 

Dziecko – „mały dinozaur” siada na kocu, a „rodzice dinozaura” przeciągają go po podłodze. Po chwili 

następuje zamiana ról – jedno z „rodziców” staje się „dzieckiem”. Zabawę prowadzimy 3-krotnie, tak, aby 

każdy był „małym dinozaurem”. 

4. „Gdzie jest Dinuś ?”- a teraz weźcie papierowego dinozaura, którego zrobiliście wczoraj lub 

ulubioną figurkę dinozaura jeśli taką macie i wykonujcie polecenia rodzica.  

Postarajcie się wykonać je prawidłowo. 

 

- weź dinozaura w prawą rękę, 

- połóż dinozaura przed sobą, 

- połóż dinozaura z tyłu, 

- połóż dinozaura pomiędzy stopami, 

- weź dinozaura w lewą rękę, 

- postaw dinozaura na prawym ramieniu itp. 

 

5. „Dino Dinozaur” –pamiętacie naszą wesołą piosenkę o dinozaurach ? Mam nadzieję, że się Wam 

podobała. Zanim przystąpicie do wykonania pozostałych zadań zaszalejcie jeszcze raz przy tej piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=FGyS3VWDshk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FGyS3VWDshk
https://www.youtube.com/watch?v=FGyS3VWDshk


6. ,,Dinozaurowe sudoku”- wytnijcie dinozaury z dołu strony i przyklejcie je w odpowiednich 

miejscach na planszy sudoku, w taki sposób, by w jednym rzędzie i w jednej kolumnie dany dinozaur 

wystąpił tylko raz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. „Dopasuj cień”- to już ostatnie zadanie przygotowane dla Was  

 

 

 



Świetnie dzisiaj pracowaliście!!!  

Wielkie brawa dla Was!!! 

Jutro widzimy się ostatni raz przed komputerem 

Do zobaczenia!!! 

 

 


