
Witam Was serdecznie drogie Smerfy !!! 

Skoro razem „siedzimy” w domu, to może razem się pobawimy i pouczymy??? 

 

1. „Kim jestem?” Mam dzisiaj dla Was fantastyczną propozycję. Przeniesiemy się w bardzo odległe 

czasy, kiedy jeszcze nie było na świecie żadnego człowieka. Za to zamieszkiwały naszą planetę inne 

stworzenia …olbrzymie i niektóre bardzo groźne. Czy wiecie już o kim myślę?? Jeśli nie to zagadka dla 

ułatwienia : 

 

Ogon, tułów, szyja, głowa... 

Postać prawie jest gotowa. 

Jeszcze tylko cztery nogi i wychodzi potwór srogi. 

Taki duży wśród zarośli... 

Pewnie byśmy za nim poszli. 

Lecz to było wieki temu. 

Teraz już ich nie znajdziemy. 

A dlaczego?........Bo wymarły. 

Mam na myśli - ..............(dinozaury). 

 

No właśnie – DINOZAURY- o nich w tym tygodniu dowiecie się paru ciekawych mam nadzieję 

wiadomości. Ale żeby było bardziej realistycznie, posłuchajcie dźwięków lasu który był domem 

dinozaurów: 

https://www.youtube.com/watch?v=MX-DvqFjVDE&t=15s 

 

 

I jak Wam się podoba w prehistorycznym lesie ? Ja chyba jednak wolę nasz polski las   

https://www.youtube.com/watch?v=MX-DvqFjVDE


 

2. A dlaczego nie ma już dinozaurów? Tu zdania naukowców są różne. 

 

 
 

65 milionów lat temu dinozaury zniknęły z naszej planety. Naukowcy nadal próbują ustalić przyczyny tego 

zagadkowego zniknięcia. Istnieje na te temat wiele teorii, ale tak naprawdę dalej nie wiemy która jest 

prawdziwa. Niektórzy naukowcy twierdzą, że doszło do potężnych wybuchów wulkanów, które wraz z lawą 

uwolniły ogromną chmurę popiołów i pyłów. Miałaby ona całkiem przesłonić słońce. Bez światła 

słonecznego nie mogłyby rosnąc rośliny którymi żywiły się roślinożerne dinozaury. A brak ciepła 

słonecznego mógł spowodować również zamarzanie zwierząt. Inni uważają, że kula ziemska została 

otoczona pyłem kosmicznym powstałym w skutek eksplozji jakiejś gwiazdy. Istnieje również teoria, że w 

kulę ziemską uderzył deszcz komet albo rozbił się ogromny meteoryt, co miałoby wywołać pożary, wzniecić 

chmury dymu i kurzu oraz doprowadzić do zmian klimatu. Możliwe jest również, że dinozaury nie 

wytrzymały zbyt gwałtownych zmian temperatury. Na ziemi zdarzały się wtedy długie okresy surowych zim 

i upalnych lat i dinozaurom mogło zabraknąć pożywienia.  

 

 



3. „Dinozaurowa  gimnastyka” – czas się trochę poruszać. Potrzebna będzie kostka do gry.  

Rzucacie kostką, a rodzic odczytuje polecenie przypisane do wyrzuconej liczby oczek. 

 

 

 1 oczko na kostce – stań na palcach, wyprostuj plecy i wyciągnij szyję wysoko do góry, tak jak Diplodok, 

roślinożerny dinozaur, który mógł dosięgnąć nawet tych liści, które rosły na najwyższych gałęziach drzew. 

 2 oczka na kostce – machaj rękami jak Pterodaktyl, latający dinozaur. 

 3 oczka na kostce – połóż się na dywanie i pływaj jak Mozazaur, olbrzymi, wężowaty gad morski. 

 4 oczka na kostce – skradaj się na paluszkach tak jak Tyranozaur, mięsożerca który polował na inne 

zwierzęta. 

 5 oczek na kostce – biegnij tak szybko, jak Welociraptor – niewielki, szybki i zwinny mięsożerca. 

 6 oczek na kostce – idź powoli na czworakach jak Triceratops. 

 

 

 

 

Udało się Wam wykonać wszystkie ćwiczenia ??? Brawo !!!! Jesteście super!!!  



4. „Dinozaurowa rymowanka”- proponuje Wam teraz odpoczynek z rymowanką.  

Usiądźcie wygodnie i uważnie posłuchajcie rymowanki czytanej przez rodzica.  

Zapamiętajcie jakie dwa dinozaury zostały w niej wymienione. 

Podczas drugiego czytania rymowanki przez rodzica, postarajcie się samodzielnie dopowiadać ostatnie 

słowa wersu ( podkreślone). 

Dawno temu żył dinozaur, co roślinę wielką pożarł, 

Długi ogon miał i szyję i zajadał zieleninę, 

Był ogromny daje słowo, ponad drzewa sięgał głową, 

Chodził wszędzie wielkim krokiem, tak to było z Diplodokiem. 

O tym gadzie też opowiem, co trzy rogi miał na głowie, 

Zjadał liści całe tony, jako przysmak ulubiony, 

Smakołyki dziobem zrywał, pośród krzewów często bywał, 

Duże wsparcie miał w rodzinie, Triceratops jego imię. 

 

5. „Kości dinozaura” – zadanie rysunkowe dla Was. 

Ale zanim przystąpicie do pracy musicie wiedzieć kto to jest paleontolog, bo to właśnie dzięki 

paleontologom wiemy tak dużo o dinozaurach. 

 

Paleontologia to nauka zajmująca się badaniem historii życia na Ziemi na podstawie szczątków i śladów 

życia organizmów roślinnych i zwierzęcych. 

Paleontolog to naukowiec badający historię życia na Ziemi na podstawie szczątków organizmów roślinnych 

i zwierzęcych. Paleontolog dostając sygnał o istotnym znalezisku udaje się na miejsce i dokumentuje 

wszystko na zdjęciach. Bardzo dokładnie i delikatnie wydobywa i zabezpiecza bezcenne okazy i 

skamieniałości. W swojej pracy wykorzystuje kilofy, łopaty, młotki, dłuta, a także pędzelki do dokładnego 

oczyszczenia okazów. Następnie okazy transportowane są do laboratoriów, gdzie mogą zostać dokładnie 

zbadane. Rekonstrukcja szkieletu dinozaura przypomina układanie ogromnych puzzli – ale nie zawsze 

można skorzystać z obrazka na okładce, przez co może ona trwać latami. Po niezbędnych badaniach, 

oczyszczone i odpowiednio zabezpieczone eksponaty trafiają do muzeów, gdzie możemy je podziwiać        

w całej okazałości. 

 



 

 

I to już wszystko na dzisiaj  Do zobaczenia jutro!!! 

Byliście wspaniali !!! 


