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Kim były dinozaury?

Nazwa DINOZAUR pochodzi 
od greckich słów „deinos” i 
„sauros”, co znaczy „straszna 
jaszczurka”. 

Dinozaury to ogromne gady, 
które żyły na Ziemi ponad 66 
milionów lat temu.

Słysząc termin DINOZAUR, w 
naszej wyobraźni pojawia się 
zazwyczaj obraz 
gigantycznego, groźnego 
zwierzęcia o ostrych zębach i 
długim ogonie.

A przecież nikt nigdy na żywo 
nie widział dinozaura!



Skąd znamy 
dinozaury?



• Cała wiedza o tych niezwykłych 
zwierzętach pochodzi ze śladów 
jakie pozostawiły one po sobie w 
różnych zakątkach Ziemi. Ślady te to 
przede wszystkich kawałki kości i 
szkieletów, zwane 
skamieniałościami. 

• Niezwykle rzadko zdarzają się 
znaleziska bardzo dużych 
fragmentów lub nawet całych 
szkieletów.

• O budowie dinozaurów wnioskuje 
się na podstawie kawałków kości, z 
których odtwarza się modele całych 
szkieletów. 



• Jak to się stało, że zachowały się tak 
długo?

Stało się tak ponieważ kości te są bardzo 
duże i dzięki temu wolniej ulegają 
rozkładowi. 

Źródłem wiedzy o wyglądzie i życiu 
dinozaurów są także tak zwane 
koprolity. Należą do nich odciski 
miękkich części ciała, skamieniałe 
narządy wewnętrzne i tropy, ale te 
można spotkać naprawdę rzadko. 

To co zachowało się do dziś jest bowiem 
maleńką cząstką tego, co pozostało po 
dinozaurach zaraz po ich wyginięciu. 

• Nie wszystkie dinozaury były 
ogromne i ciężkie. Najwięcej wiemy o 
tych ostatnich, ponieważ fragmenty 
ich dużych kości zachowały się do 
dziś, w przeciwieństwie do tych 
mniejszych, które przez ten czas 
uległy całkowitemu rozkładowi. 



Kiedy żyły 
dinozaury?



Nasza Ziemia istnieje 
niewyobrażalnie długo, ma 
około 4,6 miliarda lat. 
Dinozaury żyły w mezozoiku, 
który rozpoczął się przed 252 
milionami lat. 

Ostatnie dinozaury wymarły 
około 66 milionów lat temu. 
Żaden człowiek nigdy nie 
zetknął się z prawdziwym 
dinozaurem, ponieważ ludzie 
tacy jak my istnieją dopiero od 
mniej więcej 100 tysięcy lat. 

Dinozaury wyginęły wiele 
milionów lat przed naszym 
pojawieniem się.



Gatunki dinozaurów



Do dziś odkryto i nazwano 
ponad 1000 gatunków 
dinozaurów.

Około 200 milionów lat 
temu wyodrębniły się wśród 
nich dwie główne grupy. 
Rozróżniamy je po układzie 
kości biodrowych. 

Są to dinozaury 
gadziomiednicowe o 
budowie miednicy podobnej 
jak u jaszczurek, oraz 
ptasiomiednicowe - z 
miednicą o budowie typowo 
ptasiej. 



• DINOZAURY GADZIE- dzieliły się na 2 
grupy:

• Drapieżne, które chodziły na dwóch 
łapach i żywiły się mięsem. Do tej 
grupy należał straszliwy 15-metrowy 
tyranozaur.

• Roślinożerne, których niektóre 
gatunki miały niesłychanie długie 
szyje umożliwiające im dostęp do liści, 
gałązek i pędów rosnących na 
czubkach drzew. 

• DINOZAURY PTASIE- żywiły się tylko 
roślinami. Do tej grupy należą 
Triceratopsy posiadające 
charakterystyczne rogi wokół głowy 
oraz Stegozaury, które posiadały płyty 
na ogonie i grzbiecie.



Najbardziej znane dinozaury



Tyranozaur
• Ten dinozaur to jeden z największych 

drapieżników, jakie kiedykolwiek 
chodziły po Ziemi. Tyranozaur był 
dwunożnym mięsożercą. Dodatkowo 
długi ogon zapewniał mu odpowiednią 
równowagę. 

• Skamieniałości, jakie do tej pory 
odnaleźli archeologowie, mogą 
wskazywać na to, że miał on około 12 
metrów długości, 6 metrów wysokości 
oraz jego waga mogła dochodzić nawet 
do ponad 6 ton! 

• Dinozaur ten miał bardzo krótkie 
przednie nogi, które posiadały tylko dwa 
palce. Jego zęby były przystosowane do 
łapania i zjadania mięsa. W przypadku, 
gdy jeden został wyłamany, na jego 
miejsce bardzo szybko wyrastał kolejny.



Triceratops

• Występował na obszarze dzisiejszej 
Ameryki Północnej około 70 milionów 
lat temu. To roślinożerny gatunek 
dinozaurów, który posiadał trzy rogi. 
Ten stwór mógł mieć długość do 9 
metrów, a jego waga niekiedy 
dochodziła nawet do 12 ton.

• Zaniepokojony lub podrażniony 
triceratops zachowywał się bardzo 
podobnie do obecnie występujących 
nosorożców. Atakował wroga swoim 
ciężarem i dodatkowym orężem w 
postaci rogów. 

• Jego głównym pożywieniem były liście 
i inne części roślin, które zrywał 
bezzębnym dziobem.



Stegozaur
Jego główną cechą 
rozpoznawalną są płyty na 
grzbiecie i kolce na ogonie. 
Jego długość wynosiła około 9 
metrów. Ten gatunek poruszał 
się na czterech kończynach 
oraz posiadał bardzo małą 
głowę. 

Do dzisiaj nie wyjaśniono 
konkretnych funkcji, jakie 
mogły pełnić płyty i kolce na 
jego ciele. Prawdopodobnie 
pełniły one funkcję obronną. 

Niska pozycja głowy może 
wskazywać natomiast na to, że 
żywiły się one głównie niskimi 
roślinami.



Brontozaur

Żył około 150 milionów lat 
temu w późnej jurze. Dorosły 
osobnik tego gatunku mógł 
ważyć nawet 23 tony. Jest to 
jedno z największych zwierząt 
z czasów epoki dinozaurów. 
Gatunek ten miał cienką i 
długą szyję, która ułatwiała mu 
żywienie się roślinami. 
Dodatkowo miały one długi, 
biczowaty ogon.



Diplodok

Ten gatunek cechowała niezwykle 
długa szyja i mała głowa, które 
pomagały mu w zdobywaniu 
pożywienia, jakim były rośliny.

Diplodok głównie żywił się liśćmi 
z drzew i krzewów, które zrywane 
były dzięki długim zębom. Jego 
długość potrafiła sięgać 27 
metrów, co czyni go jednym z 
największych gadów na świecie.

Długi ogon służył mu z zasady 
jako obrona przed drapieżnikami, 
a słupowate kończyny pomogły 
utrzymać ponad 20 ton masy 
dinozaura.



Spinozaur

Jego najbardziej rozpoznawalną 
cechą są długie wyrostki 
kolczyste, które wyrastają z 
kręgosłupa i osiągają długość 
nawet do 1,69 metra. 

Niektórzy zgodnie twierdzą, że 
były one połączone płatem skóry, 
przez co całość razem 
przypominała żagiel. 

Według naukowców był on mu 
potrzebny do regulowania 
temperatury ciała. Jego pysk był 
bardzo wydłużony i podobny do 
dzisiejszego krokodyla.



Iguanodon

Jest to ten gatunek dinozaura, który 
był najczęściej spotykany w 
filmach. 

Jego dosłowne tłumaczenie nazwy 
oznacza ,,ząb legwana”, gdyż 
uzębienie tego osobnika jest bardzo 
podobne do zębów roślinożernych 
jaszczurek. 

Był to duży i masywny dinozaur, 
który poruszał się na czterech 
kończynach.

Jego głównym pożywieniem były 
skrzypy i sagowce oraz rośliny 
iglaste. Duży, zaokrąglony dziób z 
przodu pyska pomagał mu 
rozcierać i zdobywać pożywienie. 



Pterodaktyl

Ten niewielki pterozaur żył na terenie 
obecnej Europy.

Był on pierwszym latającym gadem, 
jaki został odkryty. Rozpiętość jego 
skrzydeł wynosiła nawet 1,06 metra. 
Były one zbudowane ze skórnej błony. 
Po kształcie zębów można stwierdzić, 
że był to prawdopodobnie gatunek 
mięsożerny, a dokładniej rybożerny. 
Jego czaszka długości 20 cm bardzo 
ułatwiała mu spożywanie ryb.

Naukowcy twierdzą, że mógł się on 
zanurzać i nurkować w wodzie 
podobnie jak dzisiejsze kaczki.



Dlaczego dinozaury wyginęły?



Wciąż jeszcze nie wiadomo dokładnie, dlaczego dinozaury 
wyginęły. Prawdopodobnie wpłynęło na to kilka 
czynników.

Mógł się zmienić klimat, na przykład z powodu licznych 
wybuchów wulkanów. Skutkiem było coraz mniej roślin. 

Początkowo ginęli roślinożercy, a następnie mięsożercy, 
ponieważ zaczęło brakować im ofiar. 

Wielu naukowców sądzi, że do wymarcia dinozaurów 
przyczynił się ogromny meteoryt. Wielki odłamek skalny 
pędzący przez przestrzeń kosmiczną rzeczywiście uderzył 
w Ziemię. Być może wzbiło się przy tym w powietrze tak 
dużo pyłu, że jego warstwa przesłoniła niebo. Skutkiem 
tego była zmiana klimatu: wiele roślin, którymi żywiły się 
dinozaury nie mogły rosnąć.

Z tego powodu umierali z głodu roślinożercy, a po nich 
wkrótce mięsożercy.



Dlaczego dzieci lubią dinozaury?



https://www.youtube.com/watch?v=wfJJtouF8_M
https://www.youtube.com/watch?v=QcSkruDXla8
https://www.youtube.com/watch?v=HDlDZUUHj-4

https://www.youtube.com/watch?v=wfJJtouF8_M
https://www.youtube.com/watch?v=QcSkruDXla8


Materiały pozyskane ze źródeł:

• https://scroll.morele.net/technologia/dinozaury-najwazniejsze-informacje-o-dinozaurach-kiedy-zyly-jak-wyginely/
• https://zielona.interia.pl/przyroda/news-wraz-z-dinozaurami-wymieraly-takze-ssaki,nId,5252031
• http://dinozaury.info/ogolnie-o-dinozaurach.php
• https://www.bimago.pl/fototapety/dla-dzieci/dinozaury-61167.html
• https://www.newsweek.pl/kraty-za-dinozaura/yh7erkn
• https://wyborcza.pl/7,75400,21252042,dinozaury-musialy-wymrzec-za-dlugo-wykluwaly-sie-z-jaj.html
• https://nowosci.co.uk/wielki-drapieznik-dinozaur-z-wloch-zostal-pochowany-na-morzu/
• https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Poradnik-dla-Ewy-Kopacz-Kiedy-na-Ziemi-zyly-dinozaury-TLUMACZYMY
• https://dinoanimals.pl/dinozaury/dinozaury-mity-a-rzeczywistosc/
• https://topflop.pl/dinozaury/
• https://www.empik.com/dinozaur-brontozaur-animal-planet-387384-deluxe-animal-planet,p1253162309,zabawki-p
• https://www.focus.pl/artykul/najstarszy-bezzebny-pterodaktyl
• https://myloview.pl/tapeta-prehistoric-scena-z-spinozaur-i-psittacosaurus-dinozaury-nr-242C6
• https://www.national-geographic.pl/artykul/klimat-ziemi-bywal-niestabilny-jeszcze-przed-wyginieciem-dinozaurow
• https://pixers.pl/plakaty/wyginiecie-dinozaurow-tyrannosaurus-3d-render-57072805
• https://mamotoja.pl/dziecieca-obsesja-zwiazana-z-dinozaurami-ma-same-plusy,eksperymenty-i-zabawy-artykul,27739,r1p1.html
• https://www.empik.com/ting-fascynujacy-swiat-dinozaurow-opracowanie-zbiorowe,p1165166301,ksiazka-p
• https://www.youtube.com/watch?v=wfJJtouF8_M
• https://www.youtube.com/watch?v=QcSkruDXla8
• https://www.youtube.com/watch?v=HDlDZUUHj-4
• Co i jak, Discoveria „Fascynujący świat dinozaurów” Grupa wydawnicza Foksal Sp. z. o.o.
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