
W krainie dinozaurów 

 

Epizod I 

Drogie dzieci ! 

Nazywam się Dyzio i jestem  triceratopsem, należę do rodziny gadów zwanych dinozaurami. 

Przyszedłem do Was, aby opowiedzieć Wam o czasach, których nikt nie pamięta, kiedy to my 

dinozaury byliśmy królami naszej planety. Posłuchajcie. 

Dawno, dawno temu, kiedy na świecie nie było jeszcze ani ludzi, ,ani nawet żadnych 

zwierząt, jakie teraz można obserwować, na ziemi żyły dinozaury. Do naszej rodziny 

zaliczały się roślinożerne diplodoki, iguanodony, bronchozaury, apatozaury, centozaury, 

korytozaury i wiele wiele innych. Były też mięsożerne tyrannozaury, allozaurusy, karnotaury, 

spinozaury i inne. 

Jedne były bardzo małe inne ogromne. Miały długie szyje, ogromne kolczaste kołnierze, 

długie ogony, wielkie i małe głowy. Jednym zdaniem nasz świat był bardzo różnorodny i 

ciekawy. 

Wykluwaliśmy się z jaj, tak jak dzisiejsze węże, krokodyle, żółwie czy ptaki. Wszystkie 

byliśmy gadami. 

Czy chcielibyście na pewien czas przenieść się do świata dinozaurów? 

Jeśli tak, to mam dla Was zadania, które pomogą Wam zrozumieć co działo się na planecie 

Ziemi miliony lat temu. 

Oto pierwsze z nich. 

Spróbujcie sobie wyobrazić jakie odgłosy mogły wydawać dinozaury. 

Czy ryczały jak lwy, a może gdakały jak kury lub syczały jak węże? Któż to wie? 

Wasz kolega triceratops Dyzio. 

Pytania kluczowe: 

O czym opowiadał Dyzio ? 



Czym jest Dyzio ? 

Jakie dinozaury występowały w jego opowieści? 

Co wspólnego ze sobą miały wszystkie dinozaury? 

O co poprosił nas Dyzio? 

Piosenka : 

https://www.youtube.com/watch?v=NmPSMjyymTM 

Proponowane aktywności: 

1. Zabawy dźwieko-naśladowcze, połączone z wykonaniem instrumentów wydających 

„dinozaurowe” odgłosy. 

Dzieci oglądają prezentację multimedialną, podczas której mogą zapoznać się z 

podstawowymi przedstawicielami dinozaurów, usłyszeć dźwięki, jakie mogły wydawać. 

Dzieci dostają zabawki dinozaurów i bawiąc się nimi, same wydają dźwięki jak dinozaury. 

Powtarzają za rodzicem dźwięki  np.: grrr, wrr, suszu, rzeza, rrrra, sarzu, wucza. Rodzic 

zachęca dzieci do inwencji własnej. 

Po zabawie rodzic proponuje dzieciom wykonanie prostego instrumentu, za pomocą którego 

dzieci mogłyby pobawić się w odgłosy dinozaurów. Do tego użyte zostaną gazety, krótkie i 

długie papierowe rolki, patyczki, kamyki, plastikowe butelki, reklamówki, piasek, suche 

liście, woda, guziki itp. Instrument wykonajcie wg własnej inwencji, poprzez łączenie 

materiałów. 

2. Marsz dinozaurów- tor przeszkód. 

Rodzic wyznacza dinozaurom trasę, jaką muszą przebyć, aby dostać się do wodopoju. Trasa 

ta biegnie przez kolejne etapy 

– przejście po wąskiej ścieżce-  stopa za stopą po linie lub sznurku 

 - skoki po kałużach- rozłożonych kartkach papieru, 

– przejście przez niebezpieczny tunel- pod kocem, 

– sturlanie się po kocu lub dywanie z rękoma przylegającymi do tułowia. 

 Zabawę można powtarzać dowolną ilość. Bardzo wskazane są propozycje dzieci 

wzbogacające zabawę. 

3. Nasz dinozaurowy świat. 



Dzieci wraz z opiekunem tworzą w wyznaczonym miejscu w pokoju świat dinozaurów. 

Używają do tego zgromadzonych przez opiekuna figurek gadów, maskotek, kamyków, 

patyków itp. Dinozaury można także wraz z dzieckiem ulepić z plasteliny. 

 Dinozaurowy świat ma służyć rozwijaniu ciekawości poznawczej dzieci, więc należy 

zapewnić im stały dostęp do zebranych eksponatów i pozwolić dokonywać dowolnych zmian. 

 

Epizod II 

Kochani przyjaciele! 

Wyobraźcie sobie, że moja mama opiekuje się w gnieździe jajami, z których wyklują się moi 

bracia i siostry. Niestety na te jaja mają chętkę różni drapieżcy. Pewien spinozaur postanowił 

wykraść mamie jej dzieci. Pomóżcie proszę ochronić jej gniazdo. Zmylcie spinozaura, 

prowadząc go drogą z daleka od mojego rodzeństwa. 

Proponowane pytania kluczowe 

Skąd się biorą młode dinozaury? 

Co czyha na jaja ? 

Jak możemy pomóc mamie Dyzia? 

Proponowane aktywności 

1. Ratujemy jaja triceratopsa- labirynt 

Rodzic rysuje na kartce labirynt dostosowany stopniem trudności do  możliwości dziecka. 

Dziecko najpierw porusza się po labiryncie palcem, potem kreśli drogę za pomocą kredki, 

może też użyć farb, wykleić ją plasteliną. 

2. Ile tu jest jaj?- bajka matematyczna. 

Nauczycielka wymyśla bajkę, dostosowując jej treść do możliwości dzieci. Każde dziecko 

dostaje do zabawy talerzyk papierowy, który staje się gniazdem i jaja zrobione z folii 

aluminiowej, gazet. Mogą to być również plastikowe jajka niespodzianki, duże korale, 

żołędzie, korki od butelek i inne przedmioty. 

Bajka może zaczynać się tak: 

Mama triceratopsa ma w swoim gnieździe 5 jaj. Włóżcie do swoich gniazd  5 jaj. 2 jajka 

sturlały się poza gniazdo. Ile jaj zostało w środku? Gdzie jest więcej, w gnieździe, czy poza 

nim? Mama włożyła jajka powrotem do gniazda. Z trzech jaj wykluły się dinozaury. Ile jaj 

pozostało niewyklutych? Ile zostanie, jeśli jeszcze jeden triceratops się wykluje? I tak dalej… 

3. Wymyślanki- rymowanki dla małych dinozaurów 



Dziecko, z pomocą rodzica tworzy rymy do nazw zwierząt żyjących współcześnie. Pokażą w 

ten sposób małym triceratopsom swój świat. Rodzic zapisuje rymy, które mogą być 

zilustrowane przez dzieci.  Przykładowe rymy: 

– żyrafa-szafa 

– słoń- dłoń 

– kura- góra 

– kot- płot 

-lew- zlew 

– sowa- głowa 

-osa- kosa. 

Dzieci na początku mogą rymować, wymyślając nieznane słowa. W razie trudności rodzic 

może pomóc dziecku np. głoskować potrzebne słowa lub dzielić je na sylaby. 

Jeśli udało się Wam wykonać wszystkie zadania , to znaczy, że ochroniliście jaja 

triceratopsa. Gratulacje ! 

 

Epizod III  

Drogie dzieci! 

Piszę do Was kolejny list, bo znów mam problem. Przyszło mi żyć w czasach, kiedy ziemią 

targały ciągłe trzęsienia ziemi, wielkie wulkany pokrywały ogromne łąki lawą, a tropikalne 

lasy porastały ogromne paprocie i skrzypy. Wszędzie było dziko i niebezpiecznie. Wiele 

dinozaurów musiało się kryć przed drapieżnikami, zwłaszcza te małe. Największym drapieżcą 

był Tyrannosaurus-rex, nazwany królem dinozaurów. Pokażcie mi, jak wyglądał król 

dinozaurów, abym mógł się przed nim schronić. 

Wasz Dyzio. 

Pytania kluczowe 

Jak wyglądał świat dinozaurów? 

Jakie niebezpieczeństwa czyhały na dinozaury? 

Czy w naszym świecie również wybuchają wulkany? 



O co poprosił Dyzio? 

Proponowane aktywności. 

1. Wulkany- praca plastyczno-techniczna połączona z eksperymentem. 

Dzieci wykonują własnoręcznie wulkany, używając do tego celu słoików, jako podstawy 

wulkanu oraz masy solnej, szarego papieru, szmatek w kolorach ziemi, folii aluminiowej do 

obudowania słoika. 

Rodzic tłumaczy dzieciom procesy zachodzące we wnętrzu wulkanu i przyczynę wybuchu 

lawy.  Posiłkujcie się przy tym dostępną literaturą, ilustracjami lub prezentacją 

multimedialną. Warto pokazać dzieciom czynne wulkany. 

Po przeschnięciu prac dzieci wykonują eksperyment do którego potrzebna będzie soda i ocet. 

Do słoika należy wsypać dwie łyżki sody i rozpuścić ją w łyżce wody. Następnie 

zdecydowanym ruchem wlewamy do sody ocet. Połączenie składników spowoduje wybuch 

lawy. Pierwszy eksperyment przeprowadza rodzic. Następne próbują wykonać dzieci w 

swoich wulkanach. 

2. Łapa tyranozaura. 

Łapa tyranozaura miała około pół metra długości. Dając dzieciom miarki, pisaki, nożyczki i 

szary papier, każde dziecko może samo wykonać łapę gada. Najpierw należy jednak zapoznać 

dzieci z miarką i zaznaczyć na miarkach dzieci odpowiednią długość. Rodzic pokazuje, w jaki 

sposób należy dokonać pomiaru. 

Po wycięciu łap, każde dziecko stawia na niej swoją stopę i obrysowuje ją. 

3. Piosenka dla dinozaura  

Dzieci słuchają piosenki odtworzonej przez nauczycielkę. Przy użyciu np. łyżek próbują 

wystukiwać jej rytm, rytmicznie maszerują, klaszczą, reagują na zmianę tempa melodii. 

Wspólnie omawiają tekst utworu, wyjaśniają z pomocą nauczycielki niezrozumiałe słowa i 

zwroty. Chętne dzieci śpiewają refren piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=vFFTp-lOMG4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vFFTp-lOMG4


 

Epizod IV 

Moje kochane przedszkolaki, jesteście ogromnie mądre i sprytne. Pomogłyście mi rozwiązać 

wiele problemów, więc i teraz na pewno sobie poradzicie. Mam dla was kolejne zadanie. 

Powiedzcie mi, co powinny jeść małe dzieci, żeby być zdrowe. 

My dinozaury odżywiamy się różnie. Roślinożercy, tacy jak ja jemy liście drzew, trawy i 

młode gałązki. Niektóre z nas muszą codziennie zjeść ogromnie duże porcje zieleniny, 

dlatego często się przemieszczamy, w poszukiwaniu jedzenia i wody . W waszym świecie też 

są roślinożercy np. krowy, żyrafy czy zebry . Mięsożercy za to jedzą tylko mięso, jak lwy czy 

tygrysy. 

Mamy też wśród siebie padlinożerców tak jak u was hieny i sępy. 

Powiedzcie, co wy lubicie jeść. 

Pozdrawiam Dyzio 

Proponowane pytania kluczowe 

Co jedzą dinozaury? 

Czy zapamiętaliście przynajmniej jednego roślinożercę i mięsożercę? Jak się nazywają? 

W czym pomożemy tym razem Dyziowi? 

Proponowane aktywności 

1. Pyszne i zdrowe sałatki owocowe 

Prosimy rodziców o przygotowanie różnych owoców ( wg. uznania ) 

Dzieci przygotowują ze zgromadzonych produktów sałatkę dla Dyzia. Samodzielnie kroją 

owoce. Potem wspólnie  

Możemy wykorzystać ilustracje z Internetu , aby pokazaćdzieciom mało znane owoce (kaki, 

mango, liczi, pomelo itd.). Mogą poznać również najdziwniejsze owoce na świecie (durian, 

pitaja- owoc smoczy, ogórek kiwano i inne) , owoce rosnące w naszych lasach (jagody, 

jeżyny). Wyprawa po owoce- spacer do warzywniaka. Przed wyprawą dobrze jest odwiedzić 

sklep samodzielnie uzgodnić z ekspedientką warunki przebywania dzieci w warzywniaku.  

Pomocny link: 

https://ciekawe.org/2015/06/20/najdziwniejsze-warzywa-i-owoce-z-calego-swiata/ 

Epizod V 



Moi mili! Strasznie Was polubiłem, ale niestety mój czas w Waszym przedszkolu kończy się 

dzisiaj. Chciałbym Wam podziękować za wszystkie zabawy i wspólne zajęcia. Mam dla Was 

niespodziankę, o której opowie Wam Wasza pani. 

Bardzo serdecznie Was pozdrawiam Dyzio. 

Pytania kluczowe 

Czego dowiedzieliśmy się o dinozaurach? 

Czy jesteście gotowi na niespodziankę? 

Czy wiecie, kto to jest archeolog i paleontolog? 

Proponowane aktywności 

W momencie, kiedy będziecie mogli już wyjść na spacer zachęcamy do zabawy 

„Wykopaliska „ 

1. Wykopaliska 

Rodzic zakopuje w piaskownicy małe figurki dinozaurów. Dziecko zostają zaproszone na 

podwórko.  Pytamy dzieci, czy wiedzą jak nazywa się naukowiec, który bada dinozaury. 

Opowiada im o pracy archeologa i paleontologa, posiłkując się literaturą. 

Dzieci dostają od rodzica zestaw paleontologa: łopatkę, pędzelek i plakietkę z napisem 

paleontolog. Objaśnia dzieciom, co będą robiły i zachęca do zabawy. 

2. Dinozaury - praca plastyczna. 

Materiały: 

3. rolka po papierze toaletowym 

4. ostatnia kartka z bloku (okładka) 

5. klej  lub klejownica z klejem na gorąco 

6. nożyczki 

7. farby 

8. pędzle 

9. kolorowe kartki 

10. oczka ruchome 

11. klej 

12. bibuła 

 



 

 

 

 

 

 

=========================Inne nasze propozycje do wyboru: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg 

Zabawa przy piosence: A ram sam sam  

https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg


 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=82BtOhHOgHo 

 

 

Fakty o dinozaurach 

https://www.youtube.com/watch?v=82BtOhHOgHo


 

Czy lubiły być razem? 

Dinozaury 

 

Wojciech Widłak 

Człowiek odpowiada na pytania o stwory, których żaden człowiek nie widział. 

Skąd się wzięły? 

Od razu takie trudne pytanie... Hm. Powiem prawdę – nie wiadomo. Uczeni, jeśli nie wiedzą, skąd się 

coś wzięło, mówią, że się „pojawiło”. Więc ja też powiem, że dinozaury pojawiły się około 360 

milionów lat temu. To tak bardzo dawno, że nawet żaden dorosły nie potrafi sobie tego wyobrazić! 

Zresztą nie było wtedy żadnego dorosłego człowieka. Ani dziecka. W czasach dinozaurów na Ziemi w 

ogóle nie było jeszcze ludzi. 

 

Czemu tak się nazywają? 

A dlaczego koń nazywa się koń, a pies – pies? No dobrze, nie będę taki, odpowiem. Nazwy wielu 

zwierząt pochodzą ze starych, już nieużywanych języków – łaciny i greki. Dinozaur to po grecku 

znaczy „straszny jaszczur”. Został tak nazwany przez pewnego uczonego. Doszedł on do wniosku, że 

odkopywane od czasu do czasu ogromne kości musiały należeć do jakichś olbrzymich, nieistniejących 

już prapradziaków jaszczurek. 

 

Jak wyglądały? 

To trochę tak, jakby spróbować odpowiedzieć, jak wyglądają na przykład ssaki (czyli wszystkie 

stworzenia, które po urodzeniu żywią się mlekiem matki). Czy zając jest podobny do wielbłąda albo 

mysz do hipopotama? A to wszystko ssaki. 

 

Dinozaury też były bardzo różne: niektóre chodziły na dwóch nogach, a inne na czterech; jedne 

chronił pancerz jak w czołgu, a drugie – rogi i potężne kołnierze z kości; często miały smocze kolce na 

grzbiecie, a czaszki twardsze od rycerskich hełmów; bywało, że ich paszcze wyglądały jak dziób kaczki 

i miewały też wypustki na głowie, niczym Teletubisie. Zresztą pewnie wiesz, jak wyglądały 

przynajmniej niektóre dinozaury. Mnóstwo teraz o nich książek i filmów. 

 

Ale muszę ci powiedzieć, że choć znamy wielkość, upodobania i zwyczaje niektórych dinozaurów, to 

tak naprawdę nikt nie wie, jakiego były koloru. Może zielone jak krokodyl, może wielobarwne jak 

jaszczurka, a może jeszcze inne? Każdy może je rysować, jak chce. Chociaż trudno byłoby mi 

uwierzyć, że na przykład potężny tyranozaur był różowy w fioletowo-żółte gwiazdki... 

 

Czy były duże, czy małe? 

 



 

Może były jakieś dinozaury odludki, ale na pewno nie wszystkie! Przynajmniej niektóre żyły w stadach 

– jak dziś owce, antylopy albo wilki. Wiadomo, że razem raźniej. W grupie łatwiej polować i łatwiej się 

bronić. Łatwiej też pilnować młodych przed niespodziewanym atakiem. 

 

Skoro o tym mowa, to drapieżne dinozaury potrafiły wspólnie ścigać i atakować upatrzone zwierzę. 

Natomiast roślinożerne, choć groźnie wyglądające rogacze (ceratopsy), gdy zbliżało się 

niebezpieczeństwo, robiły razem to, co robi się w pojedynkę też... Ojcowie ustawiali się dinozaurzych 

żon i dzieci, tworząc barykadę ze swoich  opancerzonych ciał, i wystawiali na wroga wszystkie rogi (bo 

niektórzy mieli ich aż trzy!). Jak jadły? 

 

Niektóre z roślinożernych dinozaurów miały ostre przednie żeby, którymi ścinały np. trawę, i grube 

tylne, którymi ją potem rozcierały. Jak się dobrze zastanowić, to podobnie je człowiek. Ale były też i 

takie stwory – np. ogromny diplodok – które wcale nie miły zębów. Człowiekowi też to się zdarza: gdy 

jest jeszcze całkiem mały (i wtedy żywi się tylko mlekiem matki) albo bardzo stary (i wtedy może 

sobie zrobić sztuczne zęby). Diplodok przez całe życie radził sobie inaczej: oprócz trawy i roślinek 

połykał kamienie, które już w brzuchu ucierały zjedzone pożywienie na miękką papkę. Chyba żadne 

człowiek nie miałby ochoty na taką sztuczkę! Teraz w podobny sposób radzi sobie zwykła kura, choć 

poza tym wcale nie przypomina diplodoka. 

Ci się z nimi stało? 

Wyginęły. NO dobrze, ale dlaczego? Tego nikt nie wie na pewno, choć uczeni (tak jak detektywi) mają 

różne podejrzenia na ten temat. 

1.     Brrr, zimno mi! 

Dinozaury bardzo różniły się od ludzi. Nie tylko wyglądem. Pewnie wiesz, że zdrowy człowiek ma 

zawszę tę samą temperaturę. To dlatego mama daje ci termometr, gdy się źle czujesz. Jeśli się okażę, 

że masz temperaturę wyższą niż zwykle, to znaczy, że jesteś chory. U dinozaurów termometr na nic 

by się nie przydał, bo temperatura ich ciał się zmieniała: gdy było ciepło, one też były ciepłe, a gdy 

robiło się chłodno, one także stawały się chłodniejsze. Dziwne, co? Ale wyobraź sobie, że dzisiejsi 

krewniacy dinozaurów (np. krokodyle) zachowują się tak samo. To dlatego w naszych rzekach i 

jeziorach nie ma krokodyli: podczas mroźnej zimy zamarzłyby jak woda. 

Ale wracajmy do dinozaurów. Podobno za ich czasów na całej Ziemi zrobiło się zimno, a one nie 

zdążyły się do tego przystosować (nie umiały przecież szyć ubrań ani rozpalać ognisk) i w końcu 

wyginęły... 

2.     Kosmiczna katastrofa 

Uczeni zastanawiali się, dlaczego na całym świecie tak nagle się ochłodziło, i doszli do wniosku, że 

nieszczęście mogło przyjść z kosmosu. Podobno właśnie wtedy na Ziemię spadł z ogromną prędkością 

kamień wielkości sporego miasta. To wywołało prawdziwą katastrofę – pożary, burze i powodzie, w 



których zginęła część zwierząt. Te, które pozostały, marzły, bo promienie słoneczne nie mogły 

przedostać się przez grubą chmurę pyłu, unoszącą się w powietrzu po uderzeniu kamienia. 

3.     Płonące kamienie 

Czy słyszałeś o wulkanach? To niezwykłe góry. W ich wnętrzu jest tak gorąco, że aż topią się 

kamienie. Od czasu do czasu wulkan wyrzuca z siebie mnóstwo takich stopionych kamieni. Teraz na 

świeci też są wulkany, ale jest ich niewiele i nie wyrządzają wiele szkód. Ale dawniej... No właśnie. 

Niektórzy uczeni uważają, że w czasach dinozaurów było bardzo wiele takich plujących ogniem 

wulkanów. I podobno wyrzucane przez nie stopione kamienie zniszczyły mnóstwo roślin, którymi 

żywiły się dinozaury. W dodatku razem z kamieniami wydobywały się też trujące gazy, które szkodziły 

roślinom i zwierzętom. 

Skąd to wiemy? 

O, to dobre pytanie. A skąd wiemy o wszystkim, co się teraz dzieje? Z telewizji, radia, gazet, 

Internetu. A jeśli w czasach dinozaurów nie było nie tylko telewizji, ale nawet ani jednego człowieka... 

Hmm. NO cóż. Można powiedzieć, że o dinozaurach (i o wielu jeszcze innych sprawach z pradawnej 

przeszłości) wiemy dzięki... łopacie i pędzelkowi. Ale to już zupełnie inna historia, więc kiedy indziej ją 

opowiem. 

Z pozdrowieniami dla miłośników smokopodobnych zwierzątek 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

Propozycja pracy plastycznej: 



 

 

Zabawy ruchowe przy muzyce: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY 

 

Zabawy ruchowe : 

https://www.youtube.com/watch?v=87H2cC-Ul7s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY
https://www.youtube.com/watch?v=87H2cC-Ul7s


 

Piosenkę  o dinozaurach  znajdziecie w załączniku na stronie, poniżej zamieszczamy tekst: 

                                     „DINOZAURY” 

Dinozaury się zebrały 

chlupu, chlupu chlup chlup chlup, 

Razem z dziećmi tańczyć chciały 

tupu tupu tup tup tup 

 

Jak pięknie dzieci tańczą 

ja też tak chcę, 

Na bal do dyskoteki zaproście mnie. 

Dzieci boją się i płaczą 

gdy któregoś z nas zobaczą 

A my tylko tańczyć chcemy, nie straszymy, 

Nie gryziemy tylko z wami tańczyć chcemy, 

nie drapiemy, nie gryziemy. WRRR 

 

Tupu tupu tupu tupu 

bardzo tańczyć nam się chce 

Chrupu chrupu chrupu chrupu 

choć waleczny jestem grzeczny 

więc się nie bój nie zjem cię WRRR. 


