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Slowo∕

pochodzi od dwóch 
greckich s ów i oznacza:

"
STRASZNa 
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Straszn ? 
Tak naprawd  
jestem milusi!

Taa. Tyle e 
ze ar e  mi brata...

No cóz, tak jakby

Nazw  t  uku  w 1842 roku 

angielski biolog 

i chodzi o o ich 

wielkosc, nie wygl d.

były

zwierzętami. . .Co 
znaczy 

″
prehistoryczny″?

Dobre 
pytanie

Prehistoryczny  oznacza to 

wszystko, co wydarzyło się 

lub istniało w czasach, zanim 

powstało pismo.

Co mówi wulkan 
w walentynki?

KICHAM CIĘ!

Co jest wielkie jak

nic nie waży?
ale

NIE ŁAŹ 
ZA MNĄ!

Jego cień!

Którego z reniferów 
św. Mikołaja dinozaury 
lubią najmniej?

Sir Richard Owen uczestniczył 
w tworzeniu Muzeum Historii 
Naturalnej w Londynie, uczył 
nauk ścisłych dzieci z rodziny 
królewskiej i toczył słynny spór 
z Karolem Darwinem.

Później nie był zbyt lubiany. 
W jednej z biografii został  
opisany jako ”uzależniony od 
kontrowersji i kierujący się 
arogancją i zazdrością”. 

Najwcześniejsze formy pisma pojawiły się około 5300 lat temu, 
ale musiały minąć tysiące lat, zanim stało się ono powszechne. 
Starożytni Egipcjanie byli jednymi z pierwszych ludzi, którzy 
prowadzili pisemne zapisy. 
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On tylko żartuje.

Mezozoik rozpoczął się około 251 milionów lat temu i trwał jakieś 180 
milionów lat. Przez większość tego czasu panowały dinozaury, ale 
w okolicy kręciły się też inne zwierzęta.

Na Ziemi żyło wiele 
gatunków zwierząt, które 
niestety już nie istnieją. 
Wymierają też gatunki 
roślin! 

W czasach prehistorycznych 
wymieranie gatunków 
powodowały: zmiany 
klimatu, wyczerpanie 
się zasobów pokarmu, 
brak miejsca do życia lub 
pojawienie się innych, lepiej 
przystosowanych zwierząt.

Wymarły oznacza, że taki gatunek przestał istnieć.

Nie wszystkie wymarłe 
zwierzęta to dinozaury.

Jasne, że 

nie jestem 

dinozaurem! 

Nie jestem 

jaszczurką!

Na przykład

nie

nie

dinozaur

dinozaur

albo

Jak 
mnie 

nazwałeś?

Jak 
rozpoznać
Użyj tej podręcznej listy!

w erze

Mezozoik trwał jakieś 180 milionów lat. 

Wtedy na Ziemi było znacznie cieplej.

Kiedy wynajdą 
klimę?
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żyły tylko na

to nie jest

dinozaur!

no to...

kim 
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nie

nie

dinozaur

dinozaur

kręgosłup.

nogi

   były osadzone 
          pod ciałem, 
                jak 
                       u ptaków.

(Nie miały łap 
rozstawionych 
na boki jak np. 

aligatory).

Stojący 
dinozaur

jaszczurka

A nawet kolce! Jednego z dinozaurów nazwano spinozaurem, co 
oznacza ”kolczasty jaszczur”. Spinozaur miał długie kolczaste 
wyrostki na grzbiecie. Nazwano je ”żaglem”.

Pterodaktyl

Plezjozaur

A co z tymi niesamowitymi 
pływającymi potworami?!
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czesc druga

Widzisz? Mówiłem, że niełatwo 
powiedzieć, czym były dinozaury. 
Można też o nich myśleć tak:

były grupą prehistorycznych , 

prawdopodobnie stałocieplnych

które

przez miliony lat.
Niektóre były 

mniejsze od kur.

Jeszcze 
inne długie 

   szyje.

A niektóre wielkie 

jak samoloty.
Jedne miały rogi. 

Jedne   
 jadły 
  mięso.

 inne 

były 

weganam
i. i wszystkie były

Przypis: Współczesne ptaki są potomkami opierzonych 
dinozaurów. Więcej o tym później.

nasza 

planeta
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Dinozaury pojawiły się nie wcześniej 
niż 250 milionów lat temu, a do tego 
czasu wydarzyła się furafura rzeczy.

Ale oczywiście nic tak 

wypasionego 

jak ja!

Przede wszystkim
                                 musisz wiedzieć, że nasza 

planeta jest  napraaaaawdęnapraaaaawdę stara. 

Naukowcy są zdania, że ma ponad

Brzmi naprawdę 

staro.

Miliard jest większy 

niż myślisz.

·Milion sekund to 12 dni.

·Miliard sekund to... 

Osiem milionów 

dziewięćset 

tysięcy i...

Gdyby historię Ziemi   skompresować 

do jednego dnia – 24 godzin – dinozaury  

pojawiłyby się dopiero o 22:56. 

Ludzie z kolei nie wcześniej niż o 23:58!

spójrz:

północ

południe

Najwcześniejsze 

formy 

życia

Atmosfera bogata 
w tlen

Pierwsze 
ryby

Wymieranie 

dinozaurów

ludzie

Pierwsze 
rośliny 
lądowe

Kambryjska 

eksplozja życia

Jednokomórkowe 

glony

FAKCIK: Programista Jeremy Harper policzył do miliona i zajęło 
mu to około 89 dni. Zrobił to na żywo w internecie. Został nawet 
wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa za największą liczbę, jaką 
kiedykolwiek od zera policzył człowiek. Gdyby utrzymywał to 
samo tempo, zliczenie do miliarda zajęłoby mu 244 LATA. 
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4,6 mld do 542 mln lat temu

To najwcześniejszy i najdłuższy okres w dziejach naszej 
planety. Tak naprawdę zajmuje około 90% całej historii Ziemi! 
Prekambr zaczął się wraz z formowaniem się planety  
4,6 miliarda lat temu, a zakończył około 541 milionów lat temu.

Na początku

(w hadeiku)

powstał

 (pod koniec proterozoiku).

 (w archeozoiku).

(od rosyjskiego 
słowa "kraj 
rodzinny".

Woda z komet 
zmieniała się 
w deszcz.

Deszcz 
chłodził morza 
roztopionych skał.

Zaczęły 
powstawać 

lądy.

wczesne

to mała, jednokomórkowa 

bakteria, która potrafi zmieniać 

 światło słoneczne w energię 

do życia (podczas tego procesu 

 powstaje tlen). Ma 3,5 miliarda lat 

i wciąż jest z nami.

Pojedyncza 

komórka 

z komórką

Być może 

najstarsze 

zwierzę!

Te owalne, spłaszczone organizmy żyły na dnie 

 morza i były dwubocznie symetryczne (co 

 oznacza, że obie części ciała są swoim 

lustrzanym odbiciem). Niektóre były małe, ale 

 znaleziono skamieniałości osobników 

 o długości niemal metra.

(znana też jako sinica)

(ma 558 milionów lat)
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