
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ ΞΑΝΑ…ΚΑΙ ΞΑΝΑ… ΚΑΙ ΞΑΝΑ…!!   

 
Εμείς, λοιπόν, μπορεί να γίναμε παλαιοντολόγοι μέσα στην τάξη και να μάθαμε τόσα πολλά πράγματα 

για τους δεινόσαυρους και τις συνήθειές τους και φυσικά μετά συνεχίσαμε με τα ηφαίστεια… Ποτέ 

όμως η έρευνα για τους δεινόσαυρους δεν είναι αρκετή και ξέρω ότι έχω πολλούς μικρούς 

παλαιοντολόγους μέσα στην τάξη που δεν τους χορταίνουν ποτέ!! Ευκαιρία, λοιπόν, τώρα από το σπίτι 

και με την ησυχία σας και με την καθοδήγηση από την μαμά και τον μπαμπά να επισκεφτείτε το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Αμερικής, το Smithsonian!!!  Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να 

κάνετε διαδικτυακή επίσκεψη στο μουσείο και να δείτε πραγματικούς σκελετούς δεινοσαύρων, να 

διαβάσετε πληροφορίες για αυτούς και να περιηγηθείτε μέσα στο μουσείο σαν να ήσασταν εκεί!   

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-001.html  

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-002.html  

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-003.html  

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-004.html  

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-005.html 

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-006.html 

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-007.html  

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-008.html 

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-009.html 

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-010.html  

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH-FH/z_NMNH-FH-011.html   
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ…!!! 

Ε και τι επίσκεψη στο μουσείο θα ήταν αυτή αν δεν κάναμε και μια κατασκευή;;!!!  

Φτιάξτε έναν ονοματόσαυρο!! Ανυπομονώ να δω από κοντά όταν ξαναβρεθούμε στο σχολείο τους 

ονοματόσαυρους που φτιάξατε! Είμαι σίγουρη ότι θα δω έναν Στρατόσαυρο, έναν Αναστασιόσαυρο 

και έναν Ολυμπιόσαυρο!!  

  

 

Υλικά:   

• Άσπρα χάρτινα πιάτα  

• Τέμπερες 

• Ψαλίδι 

• Μολύβι  

• Κόλλα  

• Χαρτόνι-κάνσον σε σχήματα προσώπου και ποδιών 

• Ό,τι στολίδι μπορείτε να φανταστείτε και θέλετε να βάλετε πάνω στο δεινόσαυρό σας 

• Μανταλάκια  

• Χαρτόνι-κάνσον κομμένο στα γράμματα του ονόματος του κάθε παιδιού  

 

Εκτέλεση:   

Κόβετε το πιάτο στη μέση για να γίνει το σώμα του δεινόσαυρου. Το βάφετε και το στολίζετε όπως 

θέλετε εσείς. Σχεδιάζετε και κόβετε το κεφάλι, τα πόδια και την ουρά του δεινόσαυρου και τα κολλάτε 

στο σώμα του. Η μαμά και ο μπαμπάς θα κόψουν και θα κολλήσουν τα γράμματα του ονόματος του 

παιδιού πάνω στα μανταλάκια. Τα παιδιά θα πρέπει να βάλουν τα μανταλάκια πάνω στην πλάτη 

δεινόσαυρου με τη σωστή σειρά ώστε να εμφανιστεί το όνομά τους!!   

ΚΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΙ ΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΟΙ!! 


