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Jak się bawić?
Portrety dinozaurów
Wybierzcie z instrukcji portret dinozaura (lub dinozaurów), które chcecie ułożyć. 
Przyjrzyjcie mu się uważnie i poproście rodziców o przeczytanie opisu.
Następnie połóżcie wszystkie puzelki obrazkami do dołu. Teraz dobrze je 
pomieszajcie i rozłóżcie przed sobą na stole. 
Pora przystąpić do tworzenia portretu wybranego dinozaura.
W swojej turze każdy gracz odkrywa 2 dowolne puzelki i pokazuje je innym.  
Jeśli oba puzelki stanowią fragmenty wybranego portretu dinozaura, to gracz 
zabiera je i zaczyna układać swój portret dinozaura. 
Jeśli 2 puzelki nie stanowią fragmentów wybranego portretu dinozaura, to gracz 
odkłada je z powrotem na to samo miejsce obrazkami do dołu.
Następnie kolejka przechodzi na następnego gracza. Gra kończy się, gdy wszyscy 
stworzą swoje portrety,  
ale wygrywa ten,  
kto ułożył je jako pierwszy. 
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ANKYLOZAUR Ankylosaurus

STEGOZAUR Stegosaurus

TYRANOZAUR Tyrannosaurus

Ankylozaur należał do najlepiej opancerzonych 
dinozaurów. Jego pancerz pokrywał całe ciało 
od szyi do czubka ogona. Na głowie miał grube 
łuski i przypominające piramidy rogi. Koniec 
umięśnionego ogona wieńczyła wielka kula,  
którą bronił się przed innymi dinozaurami. 
Dzięki temu mógł w spokoju żywić się roślinami 
rosnącymi przy ziemi. 

Stegozaur miał wzdłuż ciała dwa rzędy płyt, 
ułożonych jak elementy pancerza. Uważa się,  
że mogły one odstraszać drapieżniki przed 
atakiem. Na końcu ogona znajdowały się dwie 
pary długich kolców, które służyły do obrony. 
Mimo dużych rozmiarów (był wielkości słonia), 
jego mózg był wielkości orzecha włoskiego! 

Tyranozaur siał postrach wśród dinozaurów! 
Jego głowa była tak duża, że aby utrzymać 
równowagę, tyranozaur miał bardzo krótkie 
przednie kończyny. Miał największe zęby spośród 
wszystkich mięsożernych dinozaurów. Dzięki nim 
mógł przegryźć praktycznie wszystko! Był bardzo 
groźny!



Pelekanimim był malutkim, ale szybko 
biegającym dinozaurem. Na czubku głowy miał 
charakterystyczny guzek. W długim pysku miał aż 
220 drobnych zębów – prawdopodobnie brodził 
w jeziorach i łapał ryby podobnie jak to robi dzisiaj 
czapla. Dinozaur skojarzył się odkrywcom  
z pelikanem, ponieważ posiadał worek skórny,  
w którym przetrzymał złowione ryby. 

Triceratops miał głowę, która mierzyła aż 2,5 m 
- czyli tyle co długość konia! Pysk był zakończony 
ostrym dziobem przypominającym dziób papugi, 
a nad nosem i oczami znajdowały się rogi, którymi 
triceratopsy mogły zarówno walczyć między 
sobą, jak i atakować drapieżniki. Głowa była z tyłu 
zakończona jakby kryzą, która osłaniała szyję  
i pełniła również funkcję pokazową.  

Długa szyja diplodoka mierzyła aż 6,5 m 
i pozwalała mu na dosięgnięcie liści z najwyższych 
drzew. Miał za to bardzo małą główkę. Zerwane 
rośliny połykał w całości, bez przeżuwania.  
Miał sposób na dobre trawienie – połykał 
kamienie, które w żołądku rozcierały zjedzone 
rośliny jak w moździerzu.

PELEKANIMIM Pelecanimimus

TRICERATOPS Triceratops

DIPLODOK Diplodocus
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Drogi Kliencie! Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. Jeżeli jednak zdarzą się jakieś braki  
(za co z góry serdecznie przepraszamy) możesz przesłać reklamację e-mailem na adres: service@granna.pl.
Nie zapomnij podać swojego imienia i nazwiska oraz adresu (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania)
oraz napisz jakiego elementu gry brakuje.
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JAK ZŁOŻYĆ  
MODELE DINOZAURÓW?

Najszybszy portrecista
Każdy z Was wybiera portret dinozaura (lub dinozaurów), który chce ułożyć. 
Następnie dobrze pomieszajcie wszystkie puzelki i połóżcie je obrazkami do góry. 
Czas zacząć konkurs na najszybszego portrecistę! 
Każdy stara się jak najszybciej ułożyć portret swojego dinozaura (lub dinozaurów) 
– wszyscy gramy jednocześnie.
Wygrywa ten, kto pierwszy prawidłowo ułoży swoje puzzle.

Złóżcie dwa dinozaury tak, by wyglądały jak na poniższym obrazku i połóżcie je 
na środku stołu. Będą kibicować wam w trakcie zabawy.
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