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Bli kjent med forskjellige dinosaurtyper – fra enorme planteetere til den farlige og kjøttetende Tyrannosaurus
rex. Oppdag hvordan dinosaurene så ut, hvordan de levde og hvorfor de døde ut.
Lettleste tekster, fargerike illustrasjoner, morsomme spørsmål og småbildequiz gjør det spennende å lære om
dinosaurene.
I kapitlet Dinosaurer har du lært om: - tidsepokene trias, jura og kritt - navnet på noen kjøttetende og
planteetende dinosaurer - hvordan noen av dinosaurene så. Urfuglen Archaeopteryx levde i juraperioden for ca
150 millioner år siden. Den var liten, lettbygd og på størrelsen med en kråke.
Les denne saken på UiOs nettsider. Ansvarlig for denne siden. webmaster@nhm.uio.
no Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive
oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt. Noen dinosaurer er funnet på flere kontinenter, for
eksempel langhalsdinosaurer. Andre dinosaurer, som Tyrannosaurus, er funnet på bare noen få kontinenter. 1.
Klikk "Play" to ganger. 2. Styr med piltastene eller W, S, A, D. 3. Skyt med musa. 4. Du har dinosaurer som
hjelper deg! 5.
Den røde streken over dinoens hode er. Norge blir til. Velkommen; Arbeidsbok; Norge blir til. Kontinenter i
bevegelse.
Observasjon 1: Mesosaurus REVEN ER EN HØNSETYV En - to - tre - fire - fem - seks - syv. Reven er en

hønsetyv. syv - seks - fem - fire - tre - to - en, Reven stjal et hønseben Kjørbekkhøgda skole Torvmyrvegen 17
3735 SKIEN Rektor: Hanne Simonsen Inspektør: Wenche B. Soland SFO leder: Jorunn Kollberg
Saksbehandler: Karin Buchanan Odden Glutenfri kost øker risikoen for diabetes Hyllene i supermarkedene
bugner av glutenfrie produkter, men så lenge du ikke er allergisk, bør du holde deg unna.

