Pe urmele dinozaurilor

omori
c
e
d
a
e
nAtoar
ruine?

V

VA

e

biecte printr

ceste o
Puteți găsi a

NiCk

Emma

Sammy

Will

„Cred că bătrânul Căpitan a vorbit prostii. Dinozaurii nu mai există!”, spune Nick când ajunge
pe Insula Roca alături de Emma și Will. Emma își scutură capul: „Trebuie măcar să urmărim
traseul!” Cei trei prieteni se aventurează în junglă, până când ajung la niște ruine vechi.
Două pietre roșii strălucitoare așezate în peretele ruinelor dau aspectul unei clădiri interzise.
Prietenii trec cu grijă prin intrarea de piatră, când, brusc, o poartă se clatină în spatele
lor, inspirându-le frică. Apoi, pe un zid de piatră înverzit cu viță de vie, găsesc o
pictură în perete. „Dacă înțeleg corect acest lucru, inscripția are ceva de a face
cu dinozaurii și plante”, explică Nick. Echipa de exploratori decide că primul lucru
pe care trebuie să îl facă este să-și aducă echipamentul în ruine.
Apoi, pentru a avea imagine de ansamblu a insulei, urcă pe o scară răsucită către
platforma de vizionare. Emma și Nick: „Uite! Această este poziția perfectă pentru
laser.” Dintr-o dată, un zgomot pătrunzător îi face pe toți trei să tresară. Emma își scoate
curajoasa telescopul și nu-i vine a crede ce vede.
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Undesau trAit dinozaurii?

Șopârlă înspăim

Dinozaurii au apărut pe Pământ cu milioane de ani în
urmă. Pământul arăta complet diferit pe vremea când
reprezenta casa acestora. Nu era decât un singur
continent, mare, numit Pangea. Condițiile de astăzi
s-au format cu milioane de ani mai târziu, când
pământul s-a despărțit. Epoca dinozaurilor
este numită epoca mesozoică. Ea acoperă
era de la aproximativ 250 de milioane
la aproximativ 65 de milioane de ani în
urmă și este împărțită în trei perioade:
Triassic, Jurassic și Cretacic.

„Aaaah!
Să fugim de
aici!”
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Răspuns: Șopârlă îngrozitoare

„Uau, deci sunt încă în viață! Căpitanul nebun spunea adevărul”, spune Emma, încântată.
Ei observă o pajiște cu câțiva dinozauri colorați, care se plimbă bucuroși. Curios, cei trei
prieteni se îndreaptă spre erbivorii pașnici. „Nu am văzut niciodată așa ceva”, spune Nick
uimit. Emma este fascinată de animalele gigantice și ar vrea să le fotografieze - dar dintr-o
dată se uită direct în ochii unui T-Rex gigant ...
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Phew - a fost pe aproape! În timp ce cei trei prieteni
se află într-o misiune de salvare în ruine, au auzit
zgomote puternice ale motorului. - Oh, nu! „Acesta
este Quinn și echipajul său!” Cei trei exploratori
privesc îngroziți, în timp ce răufăcătorii încearcă
să prindă dinozaurii în plase și cuști. „Nick, Emma!
Trebuie să ajutăm dinozaurii!”, le spune Will priete
nilor săi. Lui Quinn nu îi pasă decât de bani și faima –
sunt sigur că va duce dinozaurii la grădina zoologică.
Exploratorii sunt de acord. Trebuie să-l oprească pe
Quinn și echipajul său!

CAte specii de dinozauri
existA?
Au existat o mulțime de specii de dinozauri, cu dimensiuni
diferite. Peste 800 de specii diferite au fost descoperite
până în prezent, iar în fiecare an există noi descoperiri.
Printe dinozauri existau și specii carnivore și ierbivore și
se deplasau pe două sau patru picioare. Unele specii au fost
gigantice și foarte grele. Altele erau mici asemănătoare
câinilor, ceea ce însemna că ar fi putea fi rapizi și agili.
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DescendenTii
dinozaurilor
La fel că toate reptilele, dinozaurii și-au depus
ouăle din care mici dino au ieșit. Acestea aveau
diferite forme și dimensiuni. Unele erau ovale
că ouăle de pasăre, altele erau alungite sau cu
puncte. Dinozaurii erau foarte grijulii cu ouăle
lor, le protejau în cuiburi și îi păzeau de primejdii.
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Emma găsește o planta lipicioasă pe pamant
și imediat ii vine o idee geniala. „Haideti să
aruncăm acesta planta spre braconieri. Asta le
va distrage atenția și astfel vom putem elibera
dinozaurii!” Plantele lipicioase i-au indepartat
imediat pe ticăloșii. Nick priveste zidul din vechea
ruină și se uită la prietenii săi: „Acesta este
răspunsul! Planta nemuririi - de aceea dinozaurii
au supraviețuit atât de mult”.
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Cine sunt descendenTii dinozaurilor?
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„Observă” răspunsul: 7

ObservA!

Caracteristicile comune indică faptul că păsările sunt descendenții direcți ai dinozaurilor. Deși
animalele
de astăzi arată foarte diferit față de dinozaurii, ele au câteva lucruri în comun. De exemplu,
câinii au
aceleași picioare că un Tyrannosaurus Rex – cu trei degete de la picioare și un al patrulea deget
care
este îndreaptat spre spate. Crocodilii sunt, de asemenea, strâns legați de dinozauri – craniile
lor sunt
foarte asemănătoare cu craniul unui dinozaur.
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LABIRINT

Ajută-i pe cei trei prieteni să străbată
labirintul. Ce cale trebuie să urmeze
pentru a ajunge în siguranță la ruină?

Whoohoo –
am reușit!

A
B
C

Răspuns: B

Prietenii se bucură: „Am reușit!” L-au alungat pe
Quinn și echipa sa și au descoperit secretul insulei.
„Nu fi trista, Emma,” spune Nick in timp ce cei trei
prieteni pleaca acasa. „E mai bine pentru dinozauri,
dacă nimeni altcineva nu vine pe această insulă.”
Emma își pune bratele în jurul celor doi prieteni.
„Aceasta este calea pentru a păstra minunile naturii”.
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Tyrannosaurus Rex

SemnificaTie: Regele șopârlelor
Dimensiune: 15 metri lungime,

6 metri înălțime
Greutate: 5 – 7 tone
DIETa preferata: Carne
Habitat: America de Nord

T-Rex a fost un animal solitar și unul dintre cei mai
mari și mai periculosi dinozauri. Alerga pe două picioare
musculare din spate și avea un maxilar puternic, cu dinți
foarte ascuțiți, ca niște pumnale. Brațele sale scurte și
puternice il ajutau să-și țină prada ferm. Coada lungă
a servit drept contragreutate pentru cap și tors.
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Velociraptor

SemnificaTie: Şopârla rapidă
Dimensiune: 2 metri lungime,
Greutate: 15 kg
DIETa preferata: Carne
Habitat: Asia

Deinonychus

1 metru înălțime

Velociraptorul era un vânător rapid și înfricoșător.
A vânat în haita și a reușit să obțină viteze mari
pe o distanțe scurte. La fiecare picior, avea cate
o gheara în formă de cosor cu ajutorul căreia își
sfâșia prada. Gheara sa era astfel uimitoare! Le-a
folosit pentru vânătoare și catarare.

SemnificaTie: Gheara teribilă
Dimensiune: 3,5 metri lungime,
Greutate: 75 kg
DIETa preferata: Carne
Habitat: America de Nord

1,5 metri înălțime

Deinonychusul este strâns legat de velociraptor.
De asemenea, putea alerga rapid și avea gheare în
formă de seceră la picioarele din spate. Mușcătura
să puternică, cu mulți dinți curbați și ascuțiți, cu
membre superioare strânse și cu gheare ascuțite,
arătau ce prădător puternic era.
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SemnificaTie: Şopârlă de acoperiș
Dimensiune: 6-9 metri lungime, 4 metri înălțime
Greutate: 2 – 4 tone
DIETa preferata: Plante
Habitat: America de Nord și Europa

Stegosaurul avea un spate puternic, arcuit și un cap
neobișnuit de mic. Plăcile osoase paralele de-a lungul
spatelui au fost uimitoare și puteau ajunge la dimensiunile
de 60 x 60 cm. Ele au rămas în afară gâtului până
la capătul cozii și au fost folosite în principal pentru a
regla temperatura corpului. Un vârf mare și ascuțit,
se putea observa în capătul cozii, folosit în principal
pentru apărare.

Triceratops

Pteranodon
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Stegosaurus
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9433 Barcă inamica si raptor

9434 Automobil inamic si triceratops

9432 Exploratori – masina
si stegosaurus

9429 Exploratori – templu secret si t-rex
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9431 Motociclist si raptor
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si pterodactyl

Vizionează filmul
„Exploratorii” şi multe altele pe
www.playmobil-toys.ro!

