
Zdalne nauczanie - 06.05.2020 

Propozycja zabaw i ćwiczeń związanych z tematem „W świecie dinozaurów” 

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! 

W dniu 06.05.2020 r. proponujemy Wam realizację poniższych zabaw i ćwiczeń.  

Życzymy udanej zabawy! ☺ 

 

• DINOZAURY – DLACZEGO WYGINĘŁY? 

Zagadka 

Ogon, tułów, szyja, głowa… 

Postać prawie jest gotowa. 

Jeszcze tylko cztery nogi i wychodzi potwór srogi. 

Taki duży wśród zarośli… 

Pewnie byśmy za nim poszli. 

Lecz to było wieki temu. 

Teraz już go nie znajdziemy. 

A dlaczego? 

Bo wymarły. 

Mam na myśli – …………..(dinozaury). 

Nie wiadomo na pewno, dlaczego dinozaury wymarły… Posłuchajcie opowiadania: 

Największą zagadką dotyczącą dinozaurów jest próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego wyginęły? Stało 

się to przed 65 milionami lat. Istnieje na ten temat wiele teorii, lecz żadna nie wyjaśnia do końca 

wszystkich faktów, które przedstawiają wykopaliska. Jedna z teorii zakłada, że przyczyną wyginięcia 

dinozaurów była wielka katastrofa. Może kula ziemska została otoczona pyłem kosmicznym powstałym 

przez eksplozję jakiejś gwiazdy? Inni uważają, że na Ziemię spadł olbrzymi meteoryt, a pył, który się 

wzniósł po jego uderzeniu, mógł zaciemnić Słońce na długie lata. Bez światła słonecznego nie mogą 

rosnąć rośliny, którymi żywiły się zwierzęta roślinożerne. Z braku ciepła słonecznego wiele zwierząt 

zamarzło. Kolejnym etapem była fala upałów. Po opadnięciu pyłów para wodna, powstała na skutek 

upadku meteorytu, zatrzymywała promienie słoneczne, co spowodowało bardzo silne ogrzanie 

powierzchni Ziemi (efekt cieplarniany) i znaczna ilość zwierząt wymarła, nie mogąc znieść upału. 

Niektórzy uczeni uważają, że dinozaury wyginęły z powodu zmian klimatu – bardzo duże wahania tem-

peratury spowodowały, że zmiennocieplne dinozaury nie mogły im sprostać. Inni sądzą, że 

odpowiedzialne za wyginięcie dinozaurów są inne zwierzęta (ssaki i ptaki) żywiące się jajami. Możliwe, 

że to one nocą, korzystając z nieobecności rodziców, nie mogących bronić swojego potomstwa, 

wykradały jaja, ograniczając w ten sposób liczbę młodych osobników. Istnieje też teoria, że dinozaury 



roślinożerne zatruły się nowo powstałymi na przestrzeni lat roślinami kwiatowymi zawierającymi 

truciznę, która dla dinozaurów była śmiertelna. Wymarcie zwierząt roślinożernych musiało 

spowodować stopniowe zagłodzenie się zwierząt mięsożernych, które się nimi żywiły. Zmianie uległo 

również środowisko życia dinozaurów. W ciągu ostatnich kilku milionów lat ery dinozaurów opadł 

poziom morza na całej kuli ziemskiej, wyłaniały się nowe lądy, góry. Płytkie wody, które zajmowały 

olbrzymie przestrzenie, zaczęły znikać, a zwierzęta, które tam żyły, utraciły swoje dotychczasowe 

siedliska. Nie mogąc dostosować się do tych zmian, umierały. 

• Co wiemy o dinozaurach? Prawda czy plotka? 

• Dinozaury wykluwają się z jaj. 

• Dinozaury można spotkać w zoo. 

• Tyranozaur był łagodny, jadł tylko rośliny. 

• Za czasów dinozaurów rosły wielkie rośliny. 

• Dinozaury wyginęły, ponieważ przeprowadziły się na inną planetę. 

• Dinozaury były dwunożne, albo czworonożne, 

• Nazwa dinozaur oznacza „straszne jaszczurki”. 

• Dinozaury były mniejsze od słonia. 

 

• Posłuchajcie piosenek: 
 

✓ „Dinozaury z Juraparku” 

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

✓ Śpiewające brzdące – „Dziwne pytania o dinozaury” 

https://www.youtube.com/watch?v=wfJJtouF8_M 

✓ „Dino Dinozaur” 

https://www.youtube.com/watch?v=FGyS3VWDshk 

 

• Propozycja zabawy ruchowej 

Dziecko porusza się zgodnie z poleceniami: 

✓ poruszaj się jak bardzo ciężki dinozaur, 

✓ stan na jednej nodze, 

✓ biegnij w miejscu, 

✓ podskocz wysoko w górę, 

✓ schyl się, aby powąchać kwiatki, itp.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vFFTp-lOMG4
https://www.youtube.com/watch?v=wfJJtouF8_M
https://www.youtube.com/watch?v=FGyS3VWDshk


• Propozycja pracy plastycznej „ Dinozaury z dłoni”  

Wystarczą 3 kroki: 

✓ malujemy dłoń dziecka, 

✓ odbijamy na kartce (z pięciu paluszków mamy nogi i ogon), 

✓ malujemy szczegóły (szyję, głowę, oczy). 

 

 

Źródło:   https://kreatywnadzungla.pl/2018/02/10-pomyslow-na-dzien-dinozaura.html 

https://kreatywnadzungla.pl/2018/02/10-pomyslow-na-dzien-dinozaura.html

