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Patek į Prarastąjį pasaulį...
Ši knygelė perkels tave į tuos laikus, kai Žemėje gyveno
dinozaurai. Vieni jų buvo labai greiti, didumo panašiai
kaip viščiukai ir kapstė senovinio miško žemę, kiti – drambloti
ir sunkūs, jie klajojo po atviras laukymes. Dar buvo daug
visokių dantuotų, žvynuotų ir plunksnuotų dinozaurų.
Palaužyk galvą spręsdamas šiuos priešistorinius galvosūkius.
Šioje knygelėje bus labirintų, galėsi ieškoti skirtumų
ir pasislėpusių gyvių, skaičiuoti, spręsti loginius uždavinius
ir atlikti daug kitokių smagių užduočių.
Sužinosi naujų faktų apie savo mėgstamiausius dinozaurus
ir kitus gyvūnus, kurie gyveno kartu su jais.
Knygelės gale yra terminų žodynas, kuriame rasi dar daugiau
informacijos, taip pat ten yra galvosūkių atsakymai.
O dabar pasiruošk nuotykiams su dinozaurais.

Suskaičiuok bandą

Stegozaurų formos

Suskaičiuok, kiek dinozaurų yra šioje
parazaurolofų bandoje.

Stegozauras puslapio viduryje visiškai sutampa su
viena iš aplinkui esančių formų, tačiau su kuria?

A

B

C

Parazaurolofai

gyveno dideliais pulkais – bandomis.
Jie mėgo miškus ir mielai kramsnodavo
pušų spyglius, kitų medžių lapus
ir šakeles.
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D

Stegozauras

buvo lėtas žolėdis. Jis turėjo stiprią,
spygliuotą uodegą, kuria tvodavo
bet kuriam per daug prisiartinusiam
plėšrūnui.
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Miško linksmybės

Taškuotas dinozauras

Kompsognatas tebuvo maždaug viščiuko
dydžio. Kiek jų randi šiame miške?

Nupiešk vieną iš pačių baisiausių visų
laikų dinozaurų sujungdamas taškus
nuo 1 iki 52, o tada nuspalvink.
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Kompsognatas –

tai pirmas dinozauras, kurio rasti visi
griaučiai. Koks mielas mažas padarėlis!
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Tiranozaurai

gyveno dinozaurų laikų pabaigoje.
Visi aštrūs jų dantys buvo maždaug
banano dydžio.
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Dantuoti dvyniai

Ar gali šiame būryje surasti penkias vienodas velociraptorių poras?
Kuris iš jų neturi dvynio?

Velociraptorius

buvo greitas dinozauras ilgomis
galūnėmis ir aštriais nagais, kuriais
sučiupdavo sau vakarienę.
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