ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ

Έλαβες ένα κιβώτιο με απολιθώματα
και ευρήματα από όλο τον
κόσμο. Μπορείς να βοηθήσεις να
ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση
κάθε εκθέματος στο Μουσείο
Δεινοσαύρων;
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«Γεια σου! Είμαι η Μέρι. Έχω το όνομα της ηρωίδας μου,
της Μέρι Άνινγκ. Η Μέρι ήταν Αγγλίδα παλαιοντολόγος,
που συνέλεγε και πωλούσε τα απολιθώματα που έβρισκε
κοντά στη γενέθλια πόλη της, το Λάιμ Ρέτζις της Αγγλίας.
Η Μέρι ήταν η πρώτη που εντόπισε έναν ολόκληρο
σκελετό ιχθυόσαυρου!»

«Καλώς ήρθες στο Μουσείο Δεινοσαύρων! Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου
για να στήσουμε αυτή την έκθεση, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τα
εγκαίνια. Άνοιξε το κιβώτιο με τα απολιθώματα και τα ευρήματα
και τοποθέτησέ τα στο μουσείο με τη βοήθεια
του παρακάτω χάρτη».

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ

«Γεια σου! Είμαι ο Μπάρνουμ. Έχω πάρει το όνομα του ήρωά μου,
του Μπάρνουμ Μπράουν, του μεγαλύτερου συλλέκτη δεινοσαύρων που
υπήρξε ποτέ! Ο Μπράουν εργαζόταν στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας και ταξίδευε σε όλη την Αμερική αναζητώντας απολιθώματα.
Το 1902, στο Χελ Κρικ της Μοντάνα, έσκαψε και έφερε
στο φως τον πρώτο σκελετό Τυραννόσαυρου Ρεξ».

Μέρι Άνινγκ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ

Μπάρνουμ Μπράουν
Δε χρειάζεσαι ψαλίδι ούτε
κόλλα. Φτιάξε αυτά τα μοντέλα
με τη βοήθεια ενός ενηλίκου.

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ

Γίνε ειδικός στους δεινοσαύρους με αυτό το
φανταστικό βιβλίο. Συναρμολόγησε πέντε
τρισδιάστατους σκελετούς δεινοσαύρων
–του Τρικεράτοπα, του Στεγόσαυρου, του Τ-Ρεξ,
του Λειοπλευρόδοντα και του Πτερανόδοντα–
και τοποθέτησέ τους μαζί με τα άλλα εκθέματα
πριν ανοίξει το μουσείο!
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Τι είναι οι δεινόσαυροι;
Τρικεράτωψ
Δεινόσαυροι σε άμυνα
Στεγόσαυρος
Φυτοφάγοι
Τ-Ρεξ
Θηρευτές
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Θαλάσσια ερπετά
Λειοπλευρόδοντας
Ιπτάμενα ερπετά
Πτερανόδοντας
Πού στον κόσμο;
Το τέλος μιας εποχής
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ;

Πτερανόδοντας

Οι δεινόσαυροι είναι ερπετά που έζησαν στη Γη για 180 εκατομμύρια χρόνια,
αλλά εξαφανίστηκαν πολύ πριν από την εμφάνιση των ανθρώπων. «Δεινόσαυρος»
σημαίνει «τρομερή σαύρα» και σίγουρα υπήρχαν κάποιες πολύ τρομακτικές,
σε διάφορα μεγέθη και είδη. Ορισμένοι δεινόσαυροι έτρωγαν κρέας ενώ
άλλοι ήταν φυτοφάγοι.

ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ‹‹ΟΣΤΑ››

Σπινόσαυρος

Ο μόνος τρόπος για να μάθουμε για
τους δεινοσαύρους είναι μελετώντας τα
απολιθώματά τους. Συνήθως τα απολιθώματα
προέρχονται από τα οστά τους αλλά έχουν
βρεθεί και απολιθωμένα αυγά, φτερά,
ακόμη και κακάκια!

«Τα απολιθώματα είναι υπολείμματα που έχουν μετατραπεί
σε πέτρα με το πέρασμα πολλών χρόνων. Τα οστά, λοιπόν,
που θα εκθέσουμε εδώ δεν είναι πραγματικά οστά!»

«Κοίτα τον σκελετό
του Σπινόσαυρου!
Ήταν μεγαλύτερος
και από τον
Τυραννόσαυρο!»

Απολίθωμα
Στεγόσαυρου (1878)

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΟΣΤΑ

Ποστόσουχος

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ

Κάποια απολιθώματα είναι μεγάλα και κάποια άλλα είναι
μικρά. Το μεγαλύτερο απολίθωμα που βρέθηκε ποτέ ήταν ένα
μηριαίο οστό μήκους 2,5 μέτρων που ανήκε σε έναν Παταγοτιτάν,
ένα από τα μεγαλύτερα ζώα που έζησαν ποτέ στη γη.

Όταν εμφανίστηκαν οι δεινόσαυροι, οι ήπειροι συνέθεταν
ένα ενιαίο κομμάτι, την Παγγαία. Με το πέρασμα
εκατομμυρίων χρόνων το κομμάτι αυτό διασπάστηκε
και κατέληξε στον κόσμο που ξέρουμε σήμερα.

Παταγοτιτάν

ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΙΟΥΡΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Πριν από 252-201
εκατομμύρια χρόνια
η Παγγαία ήταν ένα
κομμάτι γης σε σχήμα
παρένθεσης που
εκτεινόταν στην υφήλιο.

Πριν από 201-145
εκατομμύρια χρόνια
η Παγγαία χωρίστηκε
στη Λαυρασία και την
Γκοντβάνα, και το κλίμα
ήταν θερμό και υγρό.
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Παγγαία

ΚΡΗΤΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Λαυρασία

Γκοντβάνα

Πριν από 146-66
εκατομμύρια χρόνια
οι ήπειροι συνέχισαν
να χωρίζονται
αποκτώντας τη
μορφολογία που
ξέρουμε σήμερα.

Βόρεια
Αμερική

Ευρώπη Ασία

Νότια Αφρική
Αμερική
Ινδία
Ανταρκτική

ΤΡΙΚΕΡΑΤΩΨ

«Όψη με τρία κέρατα»
Ο πανίσχυρος Τρικεράτωψ πήρε το όνομά του
από τα δυο μακριά κέρατα πάνω από τα μάτια
του και το μικρότερο πάνω από το ρύγχος του.
Το τεράστιο σώμα του, τα κοφτερά κέρατά του
και το λοφίο του του προσέδιδαν τρομακτική όψη,
αλλά στην πραγματικότητα έτρωγε μόνο φυτά.

ΣΟΥΠΕΡ ΜΕΓΕΘΟΣ

«Χρησιμοποίησε τα κομμάτια
οστών από το κιβώτιό σου για να
με βοηθήσεις να συναρμολογήσω
αυτό το τεράστιο κρανίο
Τρικεράτοπα».

Ο Τρικεράτωψ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δεινοσαύρους με κέρατα.
Τα μωρά έβγαιναν από αυγά που είχαν το μέγεθος πεπονιού. Μεγαλώνοντας
έφταναν τα 3 περίπου μέτρα ύψος και τα 8-9 μέτρα μήκος. Ένας ενήλικος
Τρικεράτωψ ζύγιζε σχεδόν όσο ένας ελέφαντας.

«Όντως, έχει
ύψος 3 μέτρα!»

Τρικεράτωψ

Κρανίο Τρικεράτοπα

Στυρακόσαυρος

ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΑΝΙΟ

Αυτό το γιγάντιο κρανίο Τρικεράτοπα
προέρχεται από τη Βόρεια Αμερική, όπου έχουν
διατηρηθεί πολλά απολιθώματα. Με 3 μέτρα
μήκος είναι ένα από τα μεγαλύτερα κρανία
όλων των χερσαίων ζώων.

Σκελετός
Τρικεράτοπα
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Ηωτρικεράτωψ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΡΙΚΕΡΑΤΟΠΩΝ

Κεντρόσαυρος

Οι Τρικεράτοπες είναι τα πιο γνωστά μέλη μιας
οικογένειας χορτοφάγων δεινοσαύρων που ζούσαν
στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, η οποία
ονομαζόταν Κερατόψια. Είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι
από τα κέρατα στο πρόσωπό τους.

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ
ΣΕ ΑΜΥΝΑ

ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο Στρουθιόμιμος έχει μακριά
ουρά για ισορροπία…

Ο ΜΑΚΡΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ

Γίνε ειδικός στους δεινοσαύρους με αυτό το
φανταστικό βιβλίο. Συναρμολόγησε πέντε
Ο
Διπλόδοκος από τη Βόρεια Αμερική ήταν
τρισδιάστατους σκελετούς δεινοσαύρων
έναΤρικεράτοπα,
από τα μακρύτερα
χερσαία του
ζώαΤ-Ρεξ,
που έζησαν
–του
του Στεγόσαυρου,
του
Λειοπλευρόδοντα
και
του
Πτερανόδοντα–
ποτέ. Η άμυνά του ήταν το μέγεθός του – κανένα
και τοποθέτησέ τους μαζί με τα άλλα εκθέματα
άλλο ζώοπριν
δενανοίξει
μπορούσε
να του επιτεθεί
το μουσείο!

και να κερδίσει.

Διπλόδοκος

ΚΕΦΑΛΙΕΣ

Με 23 εκατοστά συμπαγές οστό, το κρανίο του
Παχυκεφαλόσαυρου ήταν αρκετά χοντρό για να
επιτίθεται σε άλλους δεινοσαύρους όταν έπρεπε
να παλέψουν για να διεκδικήσουν το ταίρι τους.

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ
…και δυνατά πόδια
για να τρέχει γρήγορα.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Αυτός ο δίποδος δεινόσαυρος,
ο Στρουθιόμιμος, έτρεχε γρήγορα
σαν στρουθοκάμηλος. Η βασική
άμυνά του ήταν να το βάζει στα πόδια.

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ

Δε χρειάζεσαι ψαλίδι ούτε
κόλλα. Φτιάξε αυτά τα μοντέλα
με τη βοήθεια ενός ενηλίκου.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ

Έλαβες ένα κιβώτιο με απολιθώματα
και ευρήματα από όλο τον
Οι δεινόσαυροι
διέθεταν πολλούς
κόσμο. Μπορείς
να βοηθήσεις να
τρόπους
για να προστατεύονται:
ολοκληρωθεί
η συναρμολόγηση
χρησιμοποιούσαν
την πανοπλία
κάθε εκθέματος
στο Μουσείο
στο σώμα τους, ταΔεινοσαύρων;
κέρατα και
τα νύχια τους ως όπλα. Επίσης,
σχημάτιζαν αγέλες ή έτρεχαν μακριά.

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ

«Έι, Παχυκεφαλόσαυρε, είμαι
κι εγώ δυνατός!»

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Κρανίο Παχυκεφαλόσαυρου

Αγκυλόσαυρος

Καλυμμένος με οστέινες πλάκες,
ακίδες και κέρατα, το σώμα του
Αγκυλόσαυρου ήταν σαν πανοπλία.
Ακόμα και τα μάτια του
προστατεύονταν
από οστά.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
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ΑΥΓΑ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ

Αυγά δεινοσαύρων
ΗΛΙΚΙΑ

«Βοήθησέ με να
ολοκληρώσω αυτή τη φωλιά.
Προσοχή, τα αυγά είναι
εύθραυστα!»
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ΠΑΝΟΠΛΙΑ

Οι δεινόσαυροι προστάτευαν τα μικρά τους
βάζοντας τα αυγά σε φωλιές στο έδαφος,
όπου εκκολάπτονταν και μεγάλωναν μαζί.
Τα απολιθωμένα αυγά εδώ προήλθαν από μια
τοποθεσία στην Ινδία όπου βρέθηκαν αυγά.

Ο Ιγκουανόδοντας είχε ένα αγκάθι
στον αντίχειρά του με το οποίο
αμυνόταν εναντίον των αρπακτικών,
αλλά περνούσε επίσης τον χρόνο του
σε αγέλες όπου ο ένας προστάτευε
τον άλλον από επιθέσεις. Οι αγέλες
ζούσαν στην Ασία, την Ευρώπη και
τη Βόρεια Αμερική.
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