
Cărui fapt i se 
datorează viteza 

troodonului?

Care este 
denumirea disciplinei 

care se ocupă cu 
studierea oaselor 

de dinozaur?

TEST RAPID
Ce ai învățat?

Cum arătau 
degetele mari ale 
iguanodonului?

Câte tone 
cântărea un 
brontozaur?

Cât de înalt era 
spinozaurul?

Cu ce se 
hrănea un 
stegozaur?

Putea 
velociraptorul 
să zboare?

Adevărat sau fals: 
triceratopsul îºi 
vâna hrana.

Cum să îți confecționezi 
o minicarte

3. Împăturește 
paginile
Împătureşte paginile 
decupate şi ordonează-le 
după număr.

2.
Separă 
paginile
Separă paginile minicărţii 
rupându-le uşor de-a lungul 
liniilor punctate.

1. Alege un subiect 
și colorează 
ilustrațiile
Fiecare pagină din această 
carte va face parte din 
minicartea ta. Alege-ţi un 
subiect. Apoi extrage cu grijă 
paginile respective. Fă ca 
ilustraţiile să prindă viaţă 
colorându-le!

4. Prinde-le 
laolaltă
Foloseşte o bucată de 
sfoară pe care o treci prin 
găurile paginilor.

5. Fă un nod
Înnoadă sfoara pentru 
a nu se desface.
Felicitări! Tocmai ti-ai creat 
propria minicarte!

Cum se 
deplasa un 
tiranozaur?
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Dinte de T-Rex
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T-Rex era biped — se deplasa cu ajutorul 
membrelor inferioare. Avea, de asemenea,  
două membre superioare care se terminau  

cu două degete cu gheare.

Membrele superioare mici,  
dar puternice, îl ajutau în prinderea  

şi fixarea prăzii.

T-Rex avea o gură plină  
de dinţi lungi şi zimţaţi.

Tiranozaurul putea înfuleca  
dintr-o înghiţitură aproape  
200 de kilograme de carne.

Acest dinozaur este denumit și 
T-rex, „tiranozaur” însemnând 

tiran în limba greacă iar „rex” fiind 
termenul latin pentru rege.

şi cântărea aproximativ  
cinci tone...  

T-Rex avea aproximativ 12 metri  
lungime, 5-6 metri înălţime
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Placă de pe spatele 
stegozaurului
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STEGOZAURUL  
MEUACEASTĂ CARTE A 

FOST CREATĂ DE: 

Stegozaurul avea un  
cap alungit şi ascuţit.

Botul stegozaurului semăna cu un cioc  
de pasăre și avea dinţi mici. Putea să  

depoziteze mâncare în fălci.

Stegozaurul a trăit în  
Jurasicul târziu, acum aproape  

150 de milioane de ani.

Plăcile de pe spatele lui erau  
dispuse vertical pe două rânduri.



Placă de pe spatele 
stegozaurului
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Avea o coadă cu ţepi,  
dispuşi lateral.

Oamenii de ştiinţă cred că stegozaurul  
îşi folosea coada pentru a se proteja  

de alozaur, principalul său rival.

Dinţii unui Stegozaur arată că acesta  
era erbivor — se hrănea cu plante.

Deoarece picioarele din faţă erau mai  
scurte decât cele din spate, probabil  

că îşi ţinea capul aplecat în timp  
ce se deplasa.

Un stegozaur putea atinge 9 metri  
în lungime, 4 metri în înălţime şi avea  

o greutate de aproximativ 4 000 de  
kilograme (de şapte ori mai mult  

decât greutatea unui cal).

Numele de „stegozaur” înseamnă  
şopârlă cu acoperiş în limba greacă, 

deoarece paleontologii (care studiază  
oasele de dinozaur) asemănau plăcile  

de pe spatele lui cu ţiglele  
de pe acoperiş.
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BRONTOZAURUL 
MEUACEASTĂ CARTE A 

FOST CREATĂ DE:

Brontozaurul era erbivor —  
se hrănea cu plante.

Nu s-a descoperit până acum niciun  
craniu de brontozaur. Oamenii de 

ştiinţă cred că era asemănător  
cu al unui alt dinozaur...

Acest dinozaur uriaş a trăit  
în perioada Jurasic, acum aproape  

150 de milioane de ani.

Unui brontozaur îi trebuiau  
zece ani pentru a ajunge la deplina  

lui dezvoltare.




