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Да се запознаем!
Много, много отдавна, когато на Земята все 
още нямало хора, имало най-различни животни. 
По някое време най-многобройни станали 
динозаврите. Сред тях били НАЙ-ГОЛЕМИТЕ,  
НАЙ-БЪРЗИТЕ и НАЙ-СИЛНИТЕ същества  
на планетата. 

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 
животни, ходили 

някога по сушата, 
били динозаври.

В небето господствали 
птерозаври – летящи 
влечуги, които обаче  
не били динозаври.

Бебетата на динозаврите  
се излюпвали от яйца.  

При излюпването си били не  
по-големи от пиле, но за кратко 
време израствали и ставали все 
ПО-ГОЛЕМИ и ПО-ГОЛЕМИ...

Не знаем точно 
колко голям е бил  

най-големият динозавър.  
Но той бил ДЪЛЪГ поне колкото 
плувен басейн, ВИСОК колкото 

три автобуса и ПО-ТЕЖЪК  
от двайсет слона.

Най -големите динозаври
Динозаврите били много 
разнообразни по форма  
и размери. Някои били  
дребни, но други били 
ОГРОМНИ.

Компсогнат 
 Дължина: 0.7 м

Еораптор
Дължина: 1 м

Игуанодон
Дължина: 9 м

Паразавролоф 
Дължина: 10 м

Брахиозавър 
Дължина: 26 м

Повдигал главата си  
на височината  

на 6-етажна сграда.

Аржентинозавър 
Дължина: 37 м 

Вероятно тежал  
над 100 тона, което  
е повече от теглото  

на 16 слона.

Апатозавър 
Дължина: 23 м

Имал зъби като гребло. 
С тях скубел листа от 

дърветата и ги поглъщал, 
без да ги дъвче.

Разтворете 
страниците  

и се опитайте да 
откриете всички 
тези динозаври 

в голямата 
илюстрация.

Динозаврите 
от групата на 

завроподите били 
МНОООГО големи.  
Те имали дълга шия 
и дълга опашка. Били 
растителноядни –  

хранели се  
с растения.

Динозаврите били 
влечуги, но се 

различавали много 
от влечугите, живели 
по тяхното време, 

както и от днешните 
влечуги – крокодилите, 

змиите, гущерите  
и костенурките.
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Суперзавърът имал 
ОГРОМНО тяло и 
мъничка глава.

Компсогнатът 
бил едър едва 
колкото пуйка.

Брахиозавърът имал 
МНОГО силно сърце.

Диплодокът имал по целия 
си гръб твърди напречни 

подутини. 

Телматозавърът имал зъби, 
подходящи за стриване на 

растенията, с които се хранел.

Цинтаозавърът 
имал голям и здрав 

гребен, който не бил 
твърде тежък, тъй 

като бил кух.

Игуанодонът 
имал голям нокът 

на палеца си.

Протоцератопсът 
бил с размерите на  
МНОГО едро куче.

Огромният 
завропод 

вероятно е 
изяждал листата 

на цяло дърво  
за един ден.

Главният мозък на стегозавъра 
бил твърде малък.

Птеранодонът 
се хранел с риба.

Паразавролофът 
можел да издава 

мелодични звуци с 
помощта на гребена 

на главата си.

Можете ли да 
намерите три 

стегозавъра на тази 
илюстрация?

Апатозавъра 
понякога наричаме 
и бронтозавър.

Еорапторът 
бил хищник – 

хранел се  
с месо.

Диплодок

Аржентинозавър
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