
JátékszabályokJátékszabályok
2  vagy több játékos számára

• 
a BrainBox dobozból. A homokóra megfordítása 
után tanulmányozza a képet 10 másodpercig, míg 
az idő le nem jár. A kisebb gyerekek még egyszer 
megfordíthatják a homokórát, hogy több idejük legyen.

• Add át a kártyát egy másik játékosnak, és dobj a 
dobókockával. Ezután válaszolnod kell a megfelelő 
kérdésre (például ha 2-est dobsz, a 2-es kérdést kell 
megválaszolnod).

• A másik játékos felolvassa a kérdést. A válaszod a 
kártya túloldalán ellenőrizhető.

• Ha helyes a válaszod, tartsd meg a kártyát, és a 
következő játékos húz. Ha hibás a válasz, tedd vissza a 
kártyát a BrainBox dobozba, és a következő játékos húz. 

A tíz perc alatt legtöbb kártyát összegyűjtő 
játékos nyer. Ne feledd, hogy a kérdésekre 
minden válasz a kártya képes felén megtalálható, 
tehát alaposan nézd meg őket!
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Allosaurus
A dinoszaurusz nyelve látszik a képen?

Mi volt különleges a dinoszaurusz fogaiban?

A dinoszaurusz hány lába van a földön a képen?

Ennek a dinoszaurusznak voltak karmok a lábain?

Mit jelent a dinoszaurusz neve?

Ez a dinoszaurusz növényeket vagy húst evett?
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Ankylosaurus
Ez a dinoszaurusz növényeket vagy húst evett?

Látsz fát a képen?

Ez a dinoszaurusz két vagy négy lábon járt?

Mit jelent a dinoszaurusz neve?

Sima vagy tüskés volt ennek a dinoszaurusznak a 
bőre?

Mire hasonlít ez a dinoszaurusz méretében és 
alakjában?



HUN www.brainbox.hu 3

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Apatosaurus
Ennek a dinoszaurusznak hosszú farka volt?

Látszódnak a dinoszaurusz fogai a képen?

Ez a dinoszaurusz húsevő volt?

Látsz bármilyen növényt a képen?

Ez a dinoszaurusz két vagy négy lábon járt?

Mit jelent a dinoszaurusz neve?
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Archaeopteryx
Min áll az állat a képen?

Voltak fogai ennek az állatnak?

Látsz bármilyen növényt a képen?

Ez az állat húsevő volt?

Nyitva vagy zárva van az állat csőre a képen?

Kettő vagy négy lába volt ennek az állatnak?
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Archelon
Hatnál több halat látsz a képen?

Sétál, úszik vagy repül az állat a képen?

Hány évig élhetett?

Mit jelent az állat neve?

Nyitva vagy csukva van az állat szája a képen?

Milyen ételt evett ez az állat?
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Argentinosaurus
Ez egy kisméretű dinoszaurusz volt?

Hány dinoszaurusz látható a képen?

Ez a dinoszaurusz mind a négy lábán állt?

Látsz fákat a képen?

Ez a dinoszaurusz növényeket evett?

Látszódnak a dinoszaurusz fogai a képen?
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Baryonyx
A dinoszaurusz négy lábon áll a képen?

Mit jelent a dinoszaurusz neve?

Látsz fákat a képen?

Mi van a dinoszaurusz szájában a képen?

Melyik állathoz hasonlít ez a dinoszaurusz?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?
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Brachiosaurus
Evett húst ez a dinoszaurusz?

Vízesést vagy vulkánt látsz a képen?

Nyitva vagy csukva van a dinoszaurusz szája a 
képen?

A mellső vagy a hátsó lábai voltak hosszabbak 
ennek a dinoszaurusznak ?

Mind a négy lábán áll a dinoszaurusz a képen?

Mit jelent a dinoszaurusz neve?
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Coelophysis
Hány dinoszauruszt látsz a képen?

Látsz fákat a képen?

Ennek a dinoszaurusznak hosszú farka volt?

Ez az állat növényevő volt?

Gyorsan futott ez a dinoszaurusz?

Mit jelent a dinoszaurusz neve?
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Compsognathus
Mit jelent a dinoszaurusz neve?

Hány dinoszaurusz látható a képen?

Éles fogai voltak ennek a dinoszaurusznak?

Kettő vagy négy lábon futnak ezek a 
dinoszauruszok?

Vízesést vagy vulkánt látsz a képen?

Volt szarva ennek a dinoszaurusznak?
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Deinonychus

Ez a dinoszaurusz mind a négy lábán áll?

Látsz fákat a képen?

Nyitva vagy csukva van a dinoszaurusz szája a 
képen?

Mit jelent a dinoszaurusz neve?

Húst vagy növényeket evett ez a dinoszaurusz?

Tó vagy vízesés látható a képen?
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Diplodocus
Ez a dinoszaurusz mind a négy lábán áll?

Mit jelent a dinoszaurusz neve?

Van szarva a dinoszaurusznak?

A dinoszaurusz fogai látszódnak a képen?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?

Hány busz hosszúságú volt ez a dinoszaurusz?
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Dracorex
Mit jelent a dinoszaurusz neve?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?

Hány lábon áll a dinoszaurusz a képen?

Ennek a dinoszaurusznak tüskék voltak a fején?

Látsz hegyeket a háttérben?

Honnan származik ennek a dinoszaurusz
fajnak a neve?
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Gallimimus
Voltak fogai ennek a dinoszaurusz fajnak?

Látsz növényeket a képen?

Balra vagy jobbra néz a dinoszaurusz a képen?

Melyik madár után nevezték el ezt a 
dinoszauruszt?

Felfelé vagy lefelé mutat a dinoszaurusz farka?

Ez a dinoszaurusz csak növényeket evett?
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Giganotosaurus
Hosszú mellső lábai voltak ennek a 
dinoszaurusznak?

Hány lábon áll a dinoszaurusz a képen?

Látszanak a dinoszaurusz fogai a képen?

Mit jelent a dinoszaurusz neve?

Ez a dinoszaurusz húsevő volt?

Mekkora volt a dinoszaurusz koponyája?
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Giraffatitan

Mit jelent a dinoszaurusz neve?

Látsz fákat a képen?

Két vagy négy lábon járt ez a dinoszaurusz?

Látszanak a dinoszaurusz fogai a képen?

A ma élő zsiráfnál magasabb volt ez a 
dinoszaurusz?

Húst vagy növényeket evett ez a dinoszaurusz?
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Guanlong
Látszanak a dinoszaurusz fogai a képen?

Balra vagy jobbra néz a dinoszaurusz a képen?

Mivel volt tele a fején található taraj?

Ez a dinoszaurusz mind a négy lábán áll?

Más állat is látható a képen?

Felfelé vagy lefelé mutat a dinoszaurusz farka?
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Heterodontosaurus
Hány fajta foga volt ennek a dinoszaurusznak?

Látsz fákat a képen?

Kettő vagy négy lábon járt ez a dinoszaurusz?

Ez a dinoszaurusz húsevő volt?

Nyitva vagy csukva van a dinoszaurusz a szája a
képen?

Volt ennek a dinoszaurusznak szarva?
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Hypsilophodon
Hol volt megtalálható ez a dinoszaurusz?

Gyorsan futott ez a dinoszaurusz?

Nyitva vagy csukva van a dinoszaurusz szája a
képen?

Látsz tavat vagy vízesést a képen?

Volt ennek a dinoszaurusznak szarva?

Balra vagy jobbra néz a dinoszaurusz a képen?
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Iguanodon
Ez a dinoszaurusz mindig négy lábon járt?

Látszanak a dinoszaurusz fogai a képen?

Mit jelent ennek a dinoszaurusznak a neve?

Volt ennek a dinoszaurusznak szarva?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?

Látsz fákat a képen?
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Indosuchus
Látszik a dinoszaurusz nyelve a képen?

A dinoszaurusz mind a négy lábán áll a képen?

Hús- vagy növényevő volt ez a dinoszaurusz?

Mit jelent ennek a dinoszaurusznak a neve?

Látsz fákat a képen?

Éles fogai voltak ennek a dinoszaurusznak?
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Jaxartosaurus
Látsz fákat a képen?

Ez a dinoszaurusz mind a négy lábán áll?

Mi volt ennek a dinoszaurusznak a fején?

Nyitva vagy csukva van a dinoszaurusz szája a
képen?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?

Balra vagy jobbra néz a dinoszaurusz a képen?
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Magyarosaurus
Ez a dinoszaurusz növényeket evett?

Hány dinoszaurusz látható a képen?

A dinoszauruszok a szárazföldön vannak vagy 
vízben állnak a képen?

Látszanak a dinoszaurusz fogai a képen?

A dinoszauruszok mind a négy lábukon állnak 
a képen?

Látsz tavat vagy vízesést a képen?
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Maiasaura
Hány bébi dinoszaurusz látható a képen?

Ez a dinoszaurusz húst vagy növényeket evett?

A dinoszaurusz szája nyitva vagy csukva van a
képen?

Látsz fákat a képen?

A tojások egy fészekben vannak?

Látszanak a dinoszaurusz fogai a képen?
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Mapusaurus
Nagy- vagy kistermetű volt ez a dinoszaurusz?

Látszanak a dinoszaurusz fogai a képen?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?

A dinoszaurusz mind a négy lábán áll a képen?

Látsz fákat a képen?

Mit jelent ennek a dinoszaurusznak a neve?
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Microraptor
Pikkelyes bőre vagy tollai voltak ennek a 
dinoszaurusznak?

Milyen alakú a dinoszaurusz farka?

A dinoszaurusz a földön áll a képen?

Kicsi vagy nagy volt ez a dinoszaurusz?

Balra vagy jobbra néz a dinoszaurusz a képen?

Hány lábon áll a dinoszaurusz a képen?
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Muttaburrasaurus
Látszanak a dinoszaurusz fogai a képen?

A dinoszaurusz mind a négy lábán áll a képen?

Látsz fákat a képen?

Fel- vagy lefelé néz a dinoszaurusz a képen?

Ez a dinoszaurusz húst vagy növényeket evett?

Látsz tavat vagy folyót a képen?
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Nodosaurus
A dinoszaurusz mind a négy lábán áll a képen?

Látsz fákat a képen?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?

Volt ennek a dinoszaurusznak szarva?

Hogyan viselkedett ez a dinoszaurusz, amikor 
veszélyt érzett?

Látszanak a dinoszaurusz fogai a képen?
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Ornithomimus
Hány dinoszauruszt látsz a képen?

Két vagy négy lábon futottak ezek a
dinoszauruszok?

Mire volt képes a mellső lábaival ez a 
dinoszaurusz?

Látsz vízet a képen?

Mit jelent ennek a dinoszaurusznak a neve?

Volt ennek a dinoszaurusznak szárnya?
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Oviraptor
Voltak fogai ennek a dinoszaurusznak?

Mit jelent ennek a dinoszaurusznak a neve?

Látsz hegyeket a képen?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy mindenevő volt?

Hány tojást látsz a képen?

Mind a négy lábán áll a dinoszaurusz a képen?
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Pachycephalosaurus
Ennek a dinoszaurusznak nagy fogai voltak?

Két vagy négy lábon jár a dinoszaurusz a képen?

Látsz fákat a képen?

Ennek a dinoszaurusznak a mellső lábai 
ugyanolyan hosszúak, mint a hátsók?

Nyitva vagy csukva van a dinoszaurusz szája a
képen?

Mit jelent a dinoszaurusz neve?
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Parasaurolophus
Mi volt ennek a dinoszaurusznak a fején?

A dinoszaurusz mind a négy lába a földön van a 
képen?

Látsz fákat a képen?

Milyen hangot adhatott ki ez a dinoszaurusz?

Balra vagy jobbra néz a dinoszaurusz a képen?

Ez a dinoszaurusz növényeket evett?
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Pinacosaurus
Mi volt ennek a dinoszaurusznak a farka végén?

Ennek a dinoszaurusznak sima volt a bőre?

Nyitva vagy csukva van a dinoszaurusz szája a 
képen?

Látsz fákat a képen?

Hány lábon áll ez a dinoszaurusz a képen?

Támadásra vagy védekezésre használta ez a 
dinoszaurusz a farkát?
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Plateosaurus
A dinoszaurusz mind a négy lábán áll a képen?

Húst vagy növényeket evett ez a dinoszaurusz?

Látsz folyót vagy vízesést a képen?

A dinoszaurusz szája nyitva vagy csukva van a
képen?

Előre vagy inkább oldalra néztek a dinoszaurusz 
szemei?

Balra vagy jobbra néz a dinoszaurusz a képen?
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Plesiosaurus
Hogyan vett levegőt ez a dinoszaurusz?

Látszódnak a dinoszaurusz fogai a képen?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?

Ennek a dinoszaurusznak éles fogai voltak?

Több, mint tíz hal van a képen?

Kettő vagy négy lábúszója volt ennek a 
dinoszaurusznak?
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Protoceratops
Nyitva vagy csukva van a dinoszaurusz a szája
a képen?

Mi volt a nyaka körül ennek a dinoszaurusznak?

Húst vagy növényeket evett ez a dinoszaurusz?

Látsz bármilyen növényt a képen?

Kettő vagy négy lábon járt ez a dinoszaurusz?

Ennek a dinoszaurusznak a farka végén volt
buzogányszerű csont?
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Psittacosaurus
Ennek a dinoszaurusznak éles fogai voltak?

Mind a négy lábán áll a dinoszaurusz a képen?

Mit jelent ennek a dinoszaurusznak a neve?

Balra vagy jobbra néz ez a dinoszaurusz a képen?

Voltak ennek a dinoszaurusznak tollai?

Látsz fákat a képen?
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Pteranodon
Ez az állat dinoszaurusz volt?

Hány ilyen állatot látsz a képen?

Az állat nyelve látszik a képen?

A föld vagy a tenger felett repül az állat a képen?

Voltak ennek az állatnak tollai?

Mit jelent ennek az állatnak a neve?
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Riojasaurus
Kettő vagy négy lábon járt ez a dinoszaurusz?

Látszódnak a dinoszaurusz fogai a képen?

A dinoszaurusz szája nyitva vagy csukva van a
képen?

Hány dinoszauruszt látsz a képen?

Látsz vízesést vagy vulkánt a képen?

Ez a dinoszaurusz húsevő, növényevő vagy 
mindenevő volt?
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Saichania
Milyen alakú farka volt ennek a dinoszaurusznak?

Húst vagy növényeket evett ez a dinoszaurusz?

Látsz fákat a képen?

Mit jelent ennek a dinoszaurusznak a neve?

Hány dinoszauruszt látsz a képen?

Sima vagy tüskés volt ennek a dinoszaurusznak
a bőre?
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Spinosaurus
Ennek a dinoszaurusznak éles fogai voltak?

A dinoszaurusz mind a négy lábán áll a képen?

Többnyire mit evett ez a dinoszaurusz?

Volt gallér a nyaka körül ennek a
dinoszaurusznak?

Szárazföldön vagy vízben látható a dinoszaurusz 
a képen?

Látsz fákat a képen?
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Staurikosaurus
Ez a dinoszaurusz húst vagy növényeket evett?

Látsz karmokat a dinoszaurusz lábán a képen?

Mind a négy lábán áll a dinoszaurusz a képen?

Látsz fákat a képen?

A dinoszaurusz farka fel- vagy lefelé mutat a 
képen?

Látszódnak a dinoszaurusz fogai a képen?
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Stegosaurus
Nagy vagy kicsi agya volt ennek a 
dinoszaurusznak?

Mit jelent ennek a dinoszaurusznak a neve?

A dinoszaurusz mind a négy lábán áll a képen?

Ez a dinoszaurusz növényeket evett?

Látsz vulkánt vagy vízesést a képen?

Hány dinoszauruszt látsz a képen?
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Styracosaurus
Egynél több szarva volt ennek a dinoszaurusznak?

A dinoszaurusz nyelve látszik a képen?

Vannak növények a folyó közelében a képen?

Látsz vulkánt vagy vízesést a képen?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?

A dinoszaurusz mind a négy lábán áll a képen?
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Supersaurus
Látsz fákat a képen?

Mit jelent ennek a dinoszaurusznak a neve?

A dinoszaurusz szája nyitva vagy csukva van a
képen?

Ez a dinoszaurusz húst vagy növényeket evett?

Kettő vagy négy lábon jár a dinoszaurusz a képen?

Ez a dinoszaurusz nehezebb volt, mint tíz elefánt?
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Talarurus
Sima vagy tüskés bőre volt ennek a 
dinoszaurusznak?

Hány dinoszaurusz látható a képen?

A dinoszaurusz mind a négy lábán áll a képen?

Látszódnak a dinoszaurusz fogai a képen?

Ez a dinoszaurusz húst vagy növényeket evett?

Szárazföldön vagy vízben áll a dinoszaurusz a 
képen?
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Tarbosaurus
Ennek a dinoszaurusznak a lábai azonos
hosszúságúak voltak?

Éles fogai voltak ennek a dinoszaurusznak?

A dinoszaurusz szája nyitva vagy csukva van a 
képen?

Látsz vizet a képen?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?

Hány lába van a földön a dinoszaurusznak a 
képen?
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Tarchia
A dinoszaurusz szája nyitva vagy csukva van 
a képen?

Ez a dinoszaurusz növényeket evett?

A dinoszaurusz mind a négy lábán áll a képen?

Sima bőre volt ennek a dinoszaurusznak?

A dinoszaurusz fogai látszódnak a képen?

Mit jelent ennek a dinoszaurusznak a neve?
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Triceratops
Mind a négy lábán áll a dinoszaurusz a képen?

Ez a dinoszaurusz növényeket evett?

Látsz folyót a képen?

A dinoszaurusz szája nyitva vagy csukva van a 
képen?

Melyik állatéhoz hasonlít ennek a dinoszaurusznak 
a csőre?

A dinoszaurusz balra vagy jobbra néz a képen?
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Tsintaosaurus
Látsz fákat a képen?

Hány dinoszauruszt látsz a képen?

A dinoszaurusz szája nyitva vagy csukva van a 
képen?

Látszik a dinoszaurusz nyelve a képen?

Balra vagy jobbra néz a dinoszaurusz a képen?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?
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Tyrannosaurus
Nyitva vagy csukva van a dinoszaurusz szája a
képen?

Látszódnak a dinoszaurusz fogai a képen?

A dinoszaurusz mellső és hátsó lábai azonos 
hosszúságúak voltak?

Látsz tavat vagy folyót a képen?

Ennek a dinoszaurusznak voltak karmok a lábain?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?
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Velociraptor
Tollai vagy pikkelyes bőre volt ennek a 
dinoszaurusznak?

A dinoszaurusz mind a négy lábán áll a képen?

Látsz fákat a képen?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?

A dinoszaurusz farka fel- vagy lefelé mutat a 
képen?

Ennek a dinoszaurusznak éles fogai voltak?
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Vulcanodon
Mit jelent ennek a dinoszaurusznak a neve?

Látsz vulkánt vagy vízesést a képen?

A dinoszaurusz két vagy négy lábon jár a képen?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?

Hány dinoszauruszt látsz a képen?

Volt ennek a dinoszaurusznak szarva?
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Yimenosaurus
Melyik országban találták meg a maradványait?

Látsz vulkánt vagy vízesést a képen?

Ez a dinoszaurusz növényeket evett?

Mind a négy lábán áll a dinoszaurusz képen?

Látszódnak a dinoszaurusz fogai a képen?

A dinoszaurusz szája nyitva vagy csukva van a 
képen?
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Zalmoxes

Látsz fát a képen?

Egy helyről vagy egy istenről nevezték el ezt a 
dinoszauruszt?

A dinoszaurusz mindkét szeme látszik a képen?

Ez a dinoszaurusz hús- vagy növényevő volt?

Látsz felhőt a képen?

Hány dinoszauruszt látsz a képen?



• Figyelmesen nézd a kártyát 10 másodpercig, amíg
a homok lepereg az órában.

• Ezután fordítsd meg a kártyát, és válaszolj az összes 
kérdésre (használj papírt és ceruzát a válaszok leírásához).

• Ha minden kérdést helyesen válaszoltál meg, tartsd meg a 
kártyát.

• Ha bármely válasz helytelen volt, tedd vissza a kártyát a 
BrainBox dobozba

• Számold meg hány kártyád van 5 vagy 10 perc elteltével.

Ne feledd, hogy a kérdésekre minden válasz a kártya 
képes felén megtalálható, tehát alaposan nézd meg!

JátékszabályJátékszabály
 1  játékos részére

Húsevő NövényevőMindenevő
(húst és növényt is eszik)



Allosaurus
Jelentése: különös gyík

Fogai hátrafelé hajlottak, hogy megakadályozzák  
áldozata kiszabadulását.



Ankylosaurus
Jelentése: összeforrt gyík

A katonai tankhoz hasonló méretű és alakú 
dinoszaurusz volt.



Apatosaurus
Jelentése: megtévesztő gyík

Hosszabb volt, mint két busz!



Archaeopteryx
Jelentése: ősi szárny

A modern madarakkal ellentétben, neki voltak fogai.



Archelon
Jelentése: uralkodó teknős

Tintahalat és medúzát evett,
és száz évig is élhetett.



Argentinosaurus
Jelentése: ezüst gyík

Négy busz hosszúságú volt.
A legnagyobb szárazföldi állat, amiről tudunk.



Baryonyx
Jelentése: nehéz karom

Hosszú orra volt, mint egy krokodilnak.



Brachiosaurus
Jelentése: kargyík

Olyan magas volt, mint egy négyszintes épület.



Coelophysis
Jelentése: üreges forma

Üreges csontjai voltak, így könnyű volt és  
gyorsan tudott futni.



Compsognathus
Jelentése: elegáns állkapocs

Kicsi és éles fogai voltak és gyíkokkal táplákozott.



Deinonychus
Jelentése: rettentő karom

Mindegyik lábán hatalmas karom volt,
hogy fel tudja hasítani az áldozatát.



Diplodocus
Jelentése: dupla gerenda

Olyan hosszú volt, mint három busz!



Dracorex
Jelentése: sárkánykirály

A faj neve Dracorex Hogwartsia, amit a Harry Potter könyvben lévő 
Hogwarts (Roxfort) Boszorkány- és Varázslóképző után kapott.



Gallimimus
Jelentése: csirke utánzó

Csőre volt, de fogai nem.



Giganotosaurus
Jelentése: óriás déli gyík

Koponyája akkora volt, mint egy fürdőkád.



Giraffatitan
Jelentése: zsiráf titán

Háromszor magasabb volt, mint egy ma élő zsiráf.



Guanlong
Jelentése: koronás sárkány

A fején lévő taraj tele volt levegővel.



Heterodontosaurus
Jelentése: különböző fogú gyík

Három különböző fajta foga volt.



Hypsilophodon
Jelentése: magas tarajos fog

Ez a gyorsan futó dinoszaurusz csak a
Wight-szigeten volt megtalálható.



Iguanodon
Jelentése: iguánafog

Két vagy négy lábon is tudott járni.



Indosuchus
Jelentése: indiai krokodil

Körülbelül ugyanolyan méretű volt, mint a ma élő
legnagyobb krokodilok, de hosszabb lábakkal.



Jaxartosaurus
Jelentése: jaxartesi (folyó) gyík

A fején egy nagy, sisakszerű taraj volt.



Magyarosaurus
Jelentése: magyar gyík

A dinoszauruszok között kicsinek számított,
csak körülbelül 6 méter hosszú volt.



Maiasaura
Jelentése: jó anya gyík

Az újonnan kikelt dinoszauruszoknak
anyjuk hozott élelmet.



Mapusaurus
Jelentése: föld gyík

A legnagyobb húsevő dinoszaurusz lehetett.



Microraptor
Jelentése: kicsi rabló

Ez volt az egyik legkisebb dinoszaurusz,
tollakkal és ventilátor alakú farokkal.



Muttaburrasaurus
Jelentése: Mattaburra gyík

Arról az ausztrál helyről nevezték el,
ahol megtalálták maradványait.



Nodosaurus
Jelentése: domború gyík

Amikor veszélyt érzett, a földre dobta magát, így 
csak páncélos háta volt kitéve a támadásnak.



Ornithomimus
Jelentése: madárutánzó

Elképzelhető, hogy képes volt evés közben mellső 
lábaival körülfogni az ágakat.



Oviraptor
Jelentése: tojásrabló

Erőteljes csőre volt, de fogai nem voltak.



Pachycephalosaurus
Jelentése: vastag fejű gyík

Rendkívül vastag koponyája és apró fogai voltak.



Parasaurolophus
Jelentése: fejdíszesszerű gyík

Üreges tarajjal rendelkezett, amelyet talán egy 
trombitaszerű hang kiadására használt.



Pinacosaurus
Jelentése: palánk gyík

A farka végén egy csontos buzogány volt,
amit védekezésre használt.



Plateosaurus
Jelentése: lapos gyík

A szemei inkább oldalra néztek, nem pedig előre, 
hogy jobban tudjon figyelni a ragadozókra.



Plesiosaurus
Jelentése: közeli gyík

A négy lábszerű úszonyát úszásra használta,
de levegőért a felszínre kellett jönnie.



Protoceratops
Jelentése: első szarv arc

Szarv formájú csőre és a nyaka körül
egy nagy gallérja volt.



Psittacosaurus
Jelentése: papagájgyík

Csőre volt, de fogai nem.



Pteranodon
Jelentése: szárnyas fogatlan

Hűllő volt, de valójában nem dinoszaurusz.
Szárnyainak fesztávja 6 méternél is nagyobb lehetett.



Riojasaurus
Jelentése: Rioja gyík

Lapos fogaival nedves péppé őrölte a növényeket.



Saichania
Jelentése: gyönyörű

Erős páncélzatú, nagy tüskékkel és
buzogány formájú farokkal.



Spinosaurus
Jelentése: hátgerinces gyík

Szárazföldön és vízben is jól érezte magát és 
többnyire halat evett.



Staurikosaurus
Jelentése: Dél Keresztje-gyík

Ez volt az egyik legkorábbi dinoszaurusz.
225 millió évvel ezelőtt élt.



Stegosaurus
Jelentése: fedeles gyík

A teste busz méretű volt, de mandarin
méretű aggyal.



Styracosaurus
Jelentése: tüskés gyík

Hatalmas feje volt, akár 60 cm hosszú szarvakkal.



Supersaurus
Jelentése: szupergyík

Súlya elérhette akár húsz elefánt tömegét is.



Talarurus
Jelentése: fonott farkú

Nagyjából azonos méretű és hasonló testű volt,
mint egy víziló.



Tarbosaurus
Jelentése: rémisztő gyík

Hosszú, erős hátsó lábai, ugyanakkor apró
mellső lábai voltak.



Tarchia
Jelentése: elmés

Hatalmas koponyájáról nevezték el.



Triceratops
Jelentése: háromszarvú arc

Papagájéhoz hasonló csőrével kemény
növényeket evett



Tsintaosaurus
Jelentése: Csingtao-gyík

Általában négy lábon sétált, de hátsó lábaira
állva figyelte a ragadozókat.



Tyrannosaurus
Jelentése: zsarnokgyík

Erőteljes, 20 cm hosszú fogai a
csontokat is eltörték.



Velociraptor
Jelentése: gyors rabló

Tollai és sok éles, hegyes foga volt.



Vulcanodon
Jelentése: vulkánfog

Lábán széles, körömszerű karmok voltak.



Yimenosaurus
Jelentése: Yimen gyík

Nevét arról a kínai területről kapta,
ahol felfedezték.



Zalmoxes
Jelentése: Zalmoxes

Nevét egy görög istenről kapta.


