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Ålder: från 
4 år

Användningsområden

• förskola 
•  särskola 
•  tal- och språkträning

Dimetrodon var ett slags förhistorisk reptil 
som kallas Pelyosaur. Den levde ungefär 
50 miljoner år före de första dinosauri-
erna. Den hade ett stort segel på ryggen 
som man trodde var till för att reglera 
kroppsvärmen. Dimetrodon var ett rov-
djur, vilket betyder att den åt kött.

Liopleurodon var en vattenreptil som 
levde under samma tid som dinosauri-
erna. Den levde i havet och hade fyra 
paddelliknande fenor och en stor käke att 
fånga byten med. Tänderna kunde bli upp 
till 10 cm långa.

Stegosaurus var en stor växtätande dino-
saurie. Den hade stora benplattor på ryg-
gen, antingen till försvar eller att reglera 
kroppstemperaturen med. Stegosaurusen 
hade en väldigt liten hjärna, man tror den 
var så liten som en citron.

Diplodocus var den längsta kända dino-
saurien och kunde bli 27 meter lång. Det 
är ungefär så långt som 3 bussar. Krop-
pen balanserades av en lång, tung svans 
som också användes som ett vapen mot  
attackerande fiender. Diplodocus var 
växtätare.
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Teckningarna på dinosaurierna i det här pussslet har gjorts färgglada. Men inget vet 
egentligen vilken färg dinosaurierna hade. Alla andra detaljer är så korrekta som det har 
varit möjligt, baserat på information från olika källor. 

Pteranodon var egentligen en flygande 
reptil och inte en dinosaurie. Den hade en 
vingbredd på ungefär 8 meter. Även om 
Pteranodon var ett rovdjur hade den inga 
tänder och levde mest på fisk och insek-
ter.

Parasaurolophus var en av de mest 
högljudda dinosaurierna som fanns på 
jorden. Den hade en stor kam på huvudet 
som vissa tror användes att trumpeta 
med. Den kunde springa på två eller fyra 
ben. Parasaurolophus var växtätare. 

Tyrannosaurus Rex var en av de största 
dinosaurierna som levat. Den gick på två 
starka ben med klor och hade små armar 
med två fingrar var. Tyrannosaurus Rex 
var rovdjur, vilket betyder att den åt kött 
och den kunde äta upp till 230 kilo i ett 
enda bett. 

Triceratops var en växtätare som levde 
i stora hjordar. Ordet Triceratops bety-
der “trehornat ansikte”. Den hade stora 
noshorn som användes i försvar. 


