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Дивовижні тварини минулого

🌏 Нашій планеті насправді понад 4,5 мільярди років, а не 2022 роки, як 
дехто думає. 

Перші тварини, що з’явилися на нашій планеті були губки. Під час кембрійського 
вибуху на нашій планеті з’явилося багато нових видів тварин.

Багато тварин того часу мали фантастичний вигляд, як то:

Перші риби, що з’явилися на нашій планеті були 
покриті міцною бронею – панциром. В часи 
кам'яновугільного періоду на території сучасної 
Франції літали бабки розміром з великий дитячий 
гелікоптер. А на території наших сусідів, поляків, жили 
в той самий час гігантські багатоніжки завдовжки 2,5 
метри. 

ГАЛЮЦИГЕНІЯ
ОДОНТОГРІФУС

ВІВАКСІЯ
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Багато викопних тварин минулого стали справжніми кіно та 
мультгероями, як то шаблезуба білка чи гігантський лінивець у 
«Льодовиковому періоді». 

Деякі тварини, що з’явилися на нашій планеті 300-400 
мільйонів років тому, живуть і нині – морські лілії, 
морські їжаки, морські зірки, мечохвости, гатерії, та ще 
багато інших. Завдяки невеликій тварині, що жила у 
воді та мала назву Тіктаалік, ми з вами можемо жити 
тепер на суші. а не плавати у воді як Русалонька. 

� На території України були знайдені рештки декількох видів динозаврів. 
Окрім динозаврів на території нашої країни жили й інші, не менш цікаві 
тварини. як то величезний слон – динотерій, відразу декілька видів 
носорогів – еласмотерій, хілотерій, волохатий носоріг, ну і звичайно 
мамонт та великорогий олень, в часи останнього льодовикового періоду.
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Úžasné zvieratá minulosti

🌏 Naša planéta má v skutočnosti viac ako 4,5 miliardy rokov, nie 2022 
rokov, ako si niektorí myslia. 

Prvými živočíchmi, ktoré sa objavili na našej planéte, boli hubky. Počas kambrickej 
explózie sa na našej planéte objavilo mnoho nových druhov živočíchov.

Mnohé zvieratá tej doby mali netypický vzhľad ako:

Prvé ryby, ktoré sa objavili na našej planéte, boli pokryté 
silným pancierom - škrupinou. V období karbónu lietali na 
území súčasného Francúzska vážky veľkosti veľkého 
detského vrtuľníka. A na území našich susedov, Poliakov, 
žili v rovnakom čase obrovské stonožky dlhé 2,5 metra.

HALLUCIGENIA
ODONTOGRIPHUS

WIWAXIA
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Mnohé fosílie sa stali kreslenými postavičkami v skutočných 
filmoch, ako napríklad šabľozubá veverička alebo obrovský 
leňochod v dobe ľadovej.

Niektoré zo zvierat, ktoré sa objavili na našej planéte pred 
300 – 400 miliónmi rokov, žijú dodnes – morské Ľaliovky, 
Ježovky, Hviezdice, Mečúne, Hatéria a mnohé ďalšie. 
Vďaka malému zvieratku, ktoré žilo vo vode a volalo sa 
Tiktaalik, teraz môžeme žiť na súši a nie plávať vo vode 
ako malá morská víla.

� Na Ukrajine sa našli pozostatky niekoľkých druhov dinosaurov. Okrem 
dinosaurov u nás žili aj iné, nemenej zaujímavé zvieratá. Ako napríklad 
obrovský slon - dinosaurus, niekoľko druhov nosorožcov - elasmotry, 
chiloterie, nosorožce srstnaté a samozrejme mamut a jeleň, v poslednej dobe 
ľadovej.

Слова (Slová):
Їжа - Jedlo

Тварина - Zviera

Хвіст - Chvost

Меч - Meč

Довге - Dlhá

Майбутнє - Budúcnosť

Речення (Veta): 
Тварина потребує їжі - Zviera 
potrebuje jedlo

Коли маєш замість хвоста меч - у 
тебе довге майбутнє - Keď máš 
namiesto chvosta meč, čaká ťa dlhá 
budúcnosť


