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🦖
Все що ви знаєте про 
динозаврів — неправда!

🦕 Динозаври існували зовсім в різний час з різницею в мільйони та 
навіть десятки мільйонів років. 

Динозаври жили в часи ТРІАСОВОГО, 
ЮРСЬКОГО та КРЕЙДЯНОГО 
періодів. Це велетенські проміжки 
часу, що розтягнулися на 
запаморочливо довгу 
МЕЗОЗОЙСЬКУ ЕРУ. На жаль, 
рештки не всіх видів динозаврів 
збереглися до сьогодні. Про багато 
видів ми так ніколи та не дізнаємося.

Птахи — це нащадки невеликих, хижих 
динозаврів, що вижили після масового 
вимирання в кінці крейдяного періоду. Коли 
перші палеонтологи описували динозаврів, то 
припускали, що ці тварини були найбільш 
споріднені з ящірками. Це наштовхнуло 
дослідників на думку, що динозаври були 
зеленкувато-коричневі та вкриті лусочками, як 
ящірки.
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🧠 Хоча мозок у динозаврів не був таким складним, як у ссавців, 
наявність пташиного мозку означає, що динозаври насправді могли 
аналізувати інформацію.

Чи могли динозаври насправді заглушувати все своїм 
ревом?
Голосові апарати динозаврів не скам'яніли — інакше ми могли б сказати точно, 
які звуки вони видавали. Проте,  оскільки птахи й рептилії походять від 
динозаврів, то ми можемо припустити що вони, звучали подібно.

Гігантський спінозавр тримає пальму 
першості серед тероподів із довжини: 15 
метрів від кінчика носа до кінчика хвоста! 
Це на 3 метри довше за Сью, одного з 
найбільших тиранозаврів.

Динозаврів неможливо ні оживити, ні 
клонувати.

Попри те що ми знайшли понад 1000 різних видів динозаврів упродовж 
останніх 200 років, сотні тисяч скам’янілостей динозаврів ще чекають 
на відкриття. Найхимерніші, найцікавіші динозаври досі замкнені десь 
у землі… Цікаво, які таємниці вони нам відкриють?
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🦖
Wszystko, co wiecie o dinozaurach 
to nieprawda!

🦕 Dinozaury żyły w zupełnie różnych okresach w odstępie czasowym w milionach , 
czasem nawet dziesiątków milionów lat. 

Zamieszkiwały Ziemie podczas TRIASU, 
JURY i KREDY. To ogromne okresy, które 
składają się na niewyobrażalnie długą ERĘ 
MEZOZOICZNĄ. Niestety do dziś nie 
zachowały się szczątki wszystkich gatunków 
dinozaurów. O wielu z nich już nigdy się nie 
dowiemy.

Ptaki są potomkami niedużych drapieżnych 
dinozaurów, które przeżyły masowe wymieranie pod 
koniec kredy. Kiedy pierwsi paleontolodzy opisywali 
dinozaurów, zakładali, że zwierzęta te były najbardziej 
spokrewnione z jaszczurkami. To skłoniło badaczy do 
przekonania, że dinozaury były zielonkawo-brązowe i 
pokryte łuską, jak jaszczurki.

🧠 Chociaż mózg dinozaura nie był tak rozwinięty, jak u ssaków, to ptasi mózg świadczy o 
tym, że dinozaury tak naprawdę potrafiły analizować informacje.
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Czy dinozaury naprawdę potrafiły swoim rykiem wszystko zagłuszyć?
Gdyby istniały skamieniałe aparaty głosowe dinozaurów, moglibyśmy stwierdzić na pewno, jakie 
dzwięki wydawały. Ponieważ jednak ptaki i gady wywodzą się z dinozaurów, możemy 
przypuszczać, że brzmiały podobnie.

Ogromny spinozaur zwycięża w nominacji 
najdłuższy zwierzak wśród teropodów: ma 15 
metrów długości od czubka nosa do ogona! To o 3 
metry więcej od Sue, największego tyranozaura.

Nie da się wskrzesić ani klonować dinozaurów.

Mimo że znaleźliśmy ponad 1000 różnych gatunków dinozaurów w ciągu ostatnich 200 
lat, setki tysięcy skamieniałości dinozaurów czekają jeszcze na odnalezienie. 
Najbardziej fantastyczne i najciekawsze dinozaury nadal są uwięzione gdzieś w ziemi... 
Jakie tajemnice nam jeszcze odkryją?

Слова:
Їжа - Jedzenie

Динозавр - Dinozaur

Час - Czas

Курка - Kura

Схожа - Podobna

Буде - Będzie

Речення: 
Ця їжа смачна - Smakuje mi / To danie jest 
pyszne.

Всі динозаври жили в той самий час? - 
Czy wszystkie dinozaury żyły w tym samym 
czasie?

Створити курку, яка буде схожа на 
динозавра - Stworzyć kurę, która będzie 
podobna do dinozaura.


