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Opettajalle ja vanhemmalle
Dinosaurusten aika selkokielellä -kirjaan liittyviä kysymyksiä voi käyttää
esimerkiksi opetuksen tukena tai kun haluat keskustella kirjasta selkolukijan
kanssa. Kysymyksiin voi vastata suullisesti tai kirjoittamalla. Aineistossa on
luetun ymmärtämisen tehtäviä sekä esimerkiksi piirustus- ja pohdintatehtäviä.
Tervetuloa dinosaurusten aikaan!
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Kysymyksiä kirjasta
Dinosaurusten aika selkokielellä
Luku 1 (sivu 4)
1. Olivatko dinosaurukset liskoja?
• kyllä
• ei
2. Kuinka vanha maapallo on?
3. Kuinka pitkän ajan maapallolla oli dinosauruksia?
4. Mitä tarkoittaa fossiili?
5. Mitä dinosauruksien luista ja hampaista tiedetään?
Kerro tai piirrä.
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Luku 2. Triaskausi (s. 16)
6. Voidaanko fossiilien ikä tietää?
• kyllä
• ei
7. Millaisia kasveja triaskaudella oli?
8. Mikä on arkosauri?
9. Millainen sää Suomessa oli triaskaudella?
10. Luvussa Triaskausi kerrotaan
monenlaisista dinosauruksista.
Valitse yksi ja kerro, millainen se oli.
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Luku 3. Jurakausi (sivu 34)
11. Hautoivatko pitkäkaulaiset dinosaurukset muniaan?
• kyllä
• ei
12. Kuinka suuria dinosaurukset voivat olla?
13. Millaisista dinosauruksista linnut kehittyivät?
14. Mitä eläimen älykkyys tarkoittaa?
15. Mikä oli suurin dinosaurusten ajan nisäkäs?
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Luku 4. Liitukausi (sivu 54)
16. Oliko liitukaudella kukkia?
• kyllä
• ei
17. Mistä päin maailmaa on löydetty
Tyrannosauruksen fossiileja?
18. Millaisia siipisaurukset olivat?
19. Oliko dinosauruksia kylmillä ja lumisilla seuduilla?
• kyllä
• ei
20. Miten Lappajärvi on syntynyt?
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Luku 5. Dinosaurusten katoaminen (sivu 74)
21. Mikä tappoi dinosaurukset?
22. Millaisia kasveja kasvoi ensimmäisinä
dinosaurusten ajan jälkeen?
23. Miten jotkut nisäkkäät
selvisivät joukkosukupuutosta?
24. Kuinka monta erilaista lintulajia nykyään on?
25. Onko dinosauruksia vielä olemassa?
• kyllä
• ei
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Muita tehtäviä kirjasta Dinosaurusten aika selkokielellä:
yleisiä kysymyksiä ja piirrostehtäviä
26. Kirjassa sanotaan,
että dinosaurusten aika ei ole ohi.
Mitä sillä tarkoitetaan?
27. Mikä oli yllättävin tieto kirjassa
sinun mielestäsi?
28. Mikä on kirjan hienoin kuva
sinun mielestäsi?
29. Mikä on lempidinosauruksesi?
Näytä, kerro tai piirrä.
30. Mille aikakaudella haluaisit matkustaa? Miksi?
31. Piirrä dinosaurus.
Se voi olla oikea eli kirjan mallin mukaan piirretty,
tai voit käyttää mielikuvitustasi.
32. Millainen maailma oli ennen?
Piirrä muinainen maisema.
Kirjasta saat tietoa,
millaisia eläimiä ja kasveja ennen oli.
33. Mitä jo dinosaurusten ajalta tuttuja asioita
voit nähdä Suomen luonnossa yhä?

