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הַ ִּדנ ֹוזַאו ִֹּרים

הַ דִּ נֹוז ִּ
ַאֹורים הָ יּו לְטָ אֹות עֲ נָק ,שֶ חַ יּו לִּפְ נֵי מִּ לְיֹונֵי ָשִּניםּ .גּופָ ם הָ י ָה מְ כֻסֶ ה
ָארכָם הִּ ּגִּיעַ עַ ד שְ ֹלשָ ה מֶ טְ ִּרים ּומִּ שְ קָ לָם עַ ד חֲ מִּ שִּ ים טֹון.
שִּ ְריֹון עָ בֶהְ ,
ַאֹורים חָ יּו בַשַ דֹותַ ,ביְעָ רֹות ּו ַבבִּּצֹות .הַ דִּ נֹוז ִּ
הַ דִּ נֹוז ִּ
ַאֹורים הִּ תְ ַרבּו עַ ל-י ְדֵ י
הֲ טָ לַת בֵיצִּים .חֶ לְקָ ם כִּסּו אֶ ת בֵי ֵציהֶ ם בְחֹול ,חֶ לְקָ ם הִּ שְ אִּ ירּו אֹותָ ן
חֲ שּופֹות ַלשֶ מֶ ש ,ו ְחֶ לְקָ ם בָנּו קֵ ן עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה .הַ דִּ נֹוז ִּ
ַאֹורים נֶעֶ לְמּו מִּ ן
הָ עֹולָם .י ֵש הַ חֹושְ בִּים כִּי הִּ ְתקָ ְררּות הָ עֹולָם חִּ סְ לָה אֹותָ ם ,וְי ֵש הָ אֹומְ ִּרים
שֶ הִּ תְ פָ ְרצּות הֲ ֵרי ּגַעַ שָ .א ְכלֵי הָ עֶ שֶ ב מֵ תּו מֵ ח ֹסֵ ר מָ זֹון ּובְעִּ קְ בֹותֵ יהֶ ם
טֹורפִּ ים ,שֶ נִּשְ אֲ רּו לְֹלא ַציִּד.
מֵ תּו ּגַם הַ ְ
ְ .1כתֹוב תְ עּודַ ת ְזהּות ַלדִּ ינֹו ָזאֹור:
מָ ְראֵ ה הַ גּוף___________________ :
אֹו ֵרְך_______________ :
מִּ שְ קָ ל________________ :
צּו ַרת הִּ תְ ָרבּות __________________:
מָ קֹום מְ גּו ִּרים______________________________:
סִּ י ַבת הֵ עָ ְלמּותֹו מִּ ן הַ עֹו ָלם______________________________ :

גרמִּ ים?
ְ .2בטֹון י ֵש  1.333קִּ ילֹו .מַ הּו מִּ שְ קָ לֹו שֶ ל הַ דִּ ינֹו ָזאֹור ְבקִּ ילֹו ָ
______________________________________________
 .0הַ דִּ ינֹוזָאֹור חַ י ִּלפְ נֵי מִּ יליֹונֵי שָ נִּיםְ .כתֹוב מִּ יליֹון
ְבמִּ סְ פָ ִּרים_________________:
 .4י ֵש דִּ ינֹוזָאֹו ִּרים שֶ חָ יּו ִּלפְ נֵי שְ לֹושָ ה מִּ יליֹון חֲ מֵ ש מְ אֹות אֶ ֶלף שְ לֹושִּ ים
ו ְַא ְר ָבע שָ נִּיםְ .כתֹוב ְבמִּ סְ פָ ִּרים _____________________:
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לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
 .5הַ ִּפיל הַ נִּחְ שָ ב הָ יֹום הַ חַ י ָה הַ ְכ ֵבדָ ה ָבעֹו ָלם שֹוקֶ ל ְבעֶ ֶרְך עָ ַ
ש ֹ ָרה טֹון.פִּ י
ַכמָ ה יֹותֵ ר ַכ ֵבד הַ דִּ ינֹו ָזאֹור מֵ הַ פִּ יל ?_____________________
ְ .6לפַ נֵיָך ִּציּור שֶ ל דִּ ינֹוזָאֹור ְלי ָד מִּ שְ פַ חָ ה .חַ ֵבר דּו שִּ יחַ ֵבין הַ דִּ ינֹו ָזאֹור ְלַאב
הַ מִּ שְ פַ חָ ה:

הדינוזאור_____________________________________:
האבא ________________________________________________:
הדינוזאור_____________________________________________:
האבא_______________________________________________:
הדינוזאור__________________________________________:
האבא_____________________________________________:
הדינוזאור___________________________________________:
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