


GODT GÅET!

Kig og find i Dinolandet
I Dinoland er der 1000 sjove gigantiske ting at få øje 
på. Tag med Tommy T-Rex og Stegosaurus Steen til 
Robert Raptors fest eller til Meteor-musik-festiva-
len, og find alle de ting, der er gemt på siderne.
FRA 3-5 ÅR

Min bog om dinosaurer
af Liesbet Slegers
Nøj, hvor Noa elsker dinosaurer! Han skal på dino-
saurmuseet sammen med mor og far, og han glæder 
sig. Med historier og fakta om dinosaurer.
FRA 3-5 ÅR

Verdens farligste fortidsøgler
af Sebastian Klein (55.5)
(Læs med Sebastian Klein)
Hvorfor døde dinosaurerne, og hvad er egentlig en 
fortidsøgle? Sebastian Klein giver dig svaret i denne 
bog til begynderlæsere. Med ordliste og forslag til 
museer, du kan besøge. 
FRA 8 ÅR - LÆS SELV

Tæl og tal om dinoerne
af Lena Lamberth
Tæl dinosaurerne, og se om du kan finde dem alle 
på bogens sider. Du skal også lede efter noget, som 
ikke passer ind. Kan du fx finde ubåden eller en 
triceratops med briller?
FRA 3-5 ÅR

Dinosaurer og andre øgler fra fortiden
(55.5)
Få et indtryk af, hvordan dinosaurerne virkelig så ud 
i denne bog, der indeholder fotolignende billeder af 
en lang række af fortidens dinosaurer.
FRA 6-9 ÅR

Dinosaurer bliver aldrig trætte!
af Timothy Knapman
Hos Nor og mor er det aften. Nor skal i bad, have 
nattøj på og i seng men Nor ER en dinosaur, og de 
laver ikke almindelige mennesketing. Men bliver de 
da aldrig trætte, spørger mor?
FRA 3-5 ÅR

199 dinosaurer og andre forhistoriske dyr
af Fabiano Fiorin (55.5)
Få styr på, hvilke dinosaurer, der var rovdyr og plan-
teædere, hvilke, der levede i ørkenen og hvilke, der 
kunne gå på to ben. Bogen er uden tekst men med 
billeder af 199 forhistoriske dyr.
FRA 4 ÅR

Triceratops 
- verdens stærkeste dinosaurus
af Anna Obiols
Tænk, hvis du havde en triceratops som ven! Du 
kunne hænge din jakke på dens horn, ride en tur på 
dens ryg og optræde med den i cirkus. Med fakta om 
triceratops bagerst i bogen.
FRA 3-5 ÅR - LÆS OGSÅ OM ANDRE DINOER I SERIEN

Dinosaurbanden - rejsen
af Lars Mæhle og Lars Rudebjer
(Dinosaurbanden)
Ingen må rejse uden for Dinosaurriget, men hvad 
gemmer der sig bag bjergene i nord? Uhyggelige 
væsner er Rasmus sikker på. Nej! Venlige dinosaurer, 
mener Tobias. Hvem får ret?
FRA 4-6 ÅR - ET HIT TIL HØJTLÆSNING

Dinosaurleksikon for de yngste
- viden i børnehøjde
(55.5)
Med denne bogkan du lære alt det, du har brug for 
at vide om dinosaurer.. Læs om livet som dinosaur, 
om fossiler og bliv klogere på, hvorfor og hvordan 
dinosaurerne forsvandt. 
FRA 6 ÅR 

LÆS 
SELV

LÆS OGSÅ 
OM ANDRE 

DINOER I 
SERIEN

ET HIT TIL 
HØJT-

LÆSNING



VILDT!
Raptor 
af Per Østergaard (55.5)
(FAKTA 2) 
Læs selv om raptorer. Vidste du fx, at raptor betyder 
tyv? Det og meget mere kan du blive klogere på i 
denne bog, der har computeranimerede billeder. 
Bogen er let at læse og har lettal 14.
FRA 7-9 ÅR - LÆS SELV

Man må ikke spise sine klassekammerater
af Ryan T. Higgins
Rita Rex skal begynde i skole, men bliver overrasket, 
da hun ser, at hendes klassekammerater er børn! 
Børn er uimodståelige, så Rita spiser dem. Men det 
må man ikke, siger Frøken Nudel.
FRA 3-6 ÅR

Skjult viden om dinosaurer
af Sara Hurst (55.5)
Gå på opdagelse i dinosaurernes og de forhistoriske 
dyrs verden og find de skjulte skyggebilleder, der 
gemmer sig på bogens sider. 
FRA 3-6 ÅR

Det syvende æg
af Michael Lycke
(Dinosaga; 1)
Den nysgerrige lille dinosaur Flint tager på eventyr 
sammen med sin ven Jaspis. Det er spændende, men 
de skal hele tiden være på vagt, for der er farer og 
fjender alle steder.
FRA 6 ÅR - TIL HØJTLÆSNING

Flunkerne hos dinosaurerne
af Joaquin Cera
Flunkerne rejser i deres tidsmaskine tilbage til tiden, 
hvor dinosaurerne levede på jorden. ‘Spids’ øjnene 
og tag med de 8 opdagelses-flunkerne på jagt efter 
fortids-flunkerne. 
FRA 4-8 ÅR - FINDEBOG

Hr. Brum på sporet af en megasaurus
af Daniel Napp
Hr. Brum er ved at grave i haven, da han finder en 
bunke knogler. Guld-Iver og Grævling hjælper med 
at samle knoglerne, og pludselig står der en gigantisk 
megasaurus i haven, men der mangler noget!
FRA 3-6 ÅR - LÆS OGSÅ DE ANDRE BØGER OM HR. BRUM 

Lad dinosaurernes tid 
udfolde sig (55.5)
Fold de kraftige pap-sider i bogen ud, og få et visuelt 
overblik over de millioner af år, hvor dinosaurerne 
levede på jorden. Find ud af, hvilke dinosaurer, der 
levede hvornår og hvor.  
FRA 5-8 ÅR

Historien om Gigantosaurus
af Phoeby Jascourt
Den lille ankylosaurus Mazu overtaler sine tre ven-
ner til at tage på jagt efter en Gigantosaourus. De går 
på jagt i junglen og på savannen. Men hvor er den der  
Gigantosaurus? 
BASERET PÅ TV-SERIEN GIGANTOSAURUS

Dinosaurer fra A til Z
af Dustin Growick (55.5)
I alfabetisk rækkefølge kan du læse om 100 forskel-
lige dinosaur-arter, hvordan de så ud og levede. Find 
også ud af, hvordan du kan udtale deres navne rigtigt 
og hvad navnene betyder.
FRA 8 ÅR

Væk i vrimlen - dinosaurer
af Gareth Lucas
Mød et hav af dinosaurer og andre forhistoriske dyr 
i denne billedbog, hvor du skal holde rigtig godt øje 
for at finde alt fra dinoen, der går med armbåndsur 
til dinoen, der leder efter sin vanter.
FRA 3-6 ÅR - MYLDREBOG MED OPGAVER
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WOW!
Kristian på sporet af - dinosaurer
af Kristian Gintberg (55.5) 
(Kristian på sporet af; 4)
Hvordan ser en forstenet dinosaur-lort ud? Få svaret, 
når Kristian fra Ramasjang tager på opdagelse i dino-
saurernes verden. Med billeder af dinosaurer, der er 
tegnet i de rigtige størrelsesforhold.
FRA 6-9 ÅR

Tegn selv dinosaurer  
og andre forhistoriske dyr
af Jennifer Bell (74.901)
Du er ekspert i dinosaurer, men kan du også tegne 
dem? Find blyanterne frem og brug denne bog til at 
lære at tegne alt fra en diplodocus til en spinosaurus. 
Med trin-for-trin-guide.
FRA 7 ÅR

Billeder fra urtiden (55.5)
Se de flotteste billeder fra urtiden og de dyr, der leve-
de dengang. Mød alt fra blæksprutter, til flyveøgler 
og dinosaurer og se de landskaber, som de levede i.
FRA 6 ÅR

Drengen med fornemmelse for dinosaurer
af Joakim Engel
Mikkel elsker dinosaurer så meget, at han hele tiden 
tænker og snakker om dinosaurer. Desværre er de 
uddøde, men hvis han nu kigger godt efter, er de der 
måske stadig?
FRA 5-8 ÅR

Børnenes leksikon
- dinosaurer og forhistoriske dyr (55.5)
Tykt leksikon med tegnede billeder, hvor du kan 
læse alt om jordens oldtid og alle de dyr, der dengang 
fandtes på jorden. Læs fx om fisk, krybdyr, dinosau-
rer og pattedyr. 
FRA 6 ÅR

T-Rex og andre tyrannosaurer 
af Johan Egerkrans (55.5)
Læs om 25 farlige rovdyr, nemlig tyrannosauruserne, 
og kom helt tæt på den allersidste tyrannosaurus på 
det forhistoriske stamtræ, nemlig den frygtindgy-
dende T-Rex. 
FRA 8 ÅR

Den utrolige, men sande historie  
om dinosaurerne
af Guido van Genechten
Hønen har arvet et æg fra sine forfædre, dinosaurer-
ne. Hun fortæller og viser billeder fra fotoalbummet, 
men hvad sker der mon, hvis hun ruger på ægget?
FRA 4-7 ÅR

Tyrannokaos rex
af Kyle Mewburn
(Dinosaur-hjælpen; 1) 
Neandertal-drengen Arg bor i en landsby, der an-
gribes af en meget vred tyrannosaur. Arg har en stor 
hjerne og er meget klogere end  sin familie, så det er 
op til ham at redde landsbyen fra kaos.
FRA 7 ÅR - SJOV SERIE TIL HØJTLÆSNING

Tyrannosaurus Rex
- en gigantisk grovæder (55.5)
(Vilde fakta)
Hvordan så en Tyrannosaurus Rex ud, når den kom 
ud af ægget, og hvor hurtigt kunne den egentlig løbe? 
Få svaret i denne bog om den gigantiske og mest 
berømte af alle dinoer. 
FRA 6 ÅR
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Dino-testenDinosaurerne levede i 
mere end 150 millioner år 

og var nogle af de største dyr, 
der nogensinde har levet på jorden. 

Tag dino-testen og find ud af 
hvor meget, du ved om 

dinosaurer og andre 
forhistoriske dyr! 

1. 
Hvad hedder den største og mest berømte kødædende 
dinosaur, som vejede mere end en elefant og kunne blive 
12-14 meter lang?

  Tyrannosaurus Rex
  Triceratops
  Allosaurus 

2. 
Dinosaurerne er alle døde, men hvor lang tid er det siden?

  10 år siden
  500 år siden 
  65 millioner år siden

3. 
Hvilken dinosaur havde tre horn og et hoved, der var 
længere end et menneske?

  Stegosaurus
  Triceratops
  Brontosaurus

4. 
Et af disse forhistoriske dyr kunne flyve, men hvilken?

  Saltasaurus
  Pteranodon
  Brachiosaurus

5. 
Hvad betyder ordet “dinosaur”?

  Frygteligt krybdyr 
  Stort dyr
  Sød fætter

6. 
Der fandtes mange forskellige dinosaurer, men hvad havde 
de alle til fælles?

  De havde alle haler og klør og blev udklækket af et æg
  De var alle kødædende rovdyr 
  De havde alle skæl og lange tunger

7. 
Hvad er en koprolit?

  En forstenet dinosaur-lort
  En dværg ko
  En flyvende øgle

8. 
Hvad hed den dinosaur, der havde en 12 meter lang hals og 
spiste blade fra træerne?

  Velociraptor
  Brachiosaurus
  Oviraptor

9. 
Hvor mange forskellige dinosaurer mener man, der har levet?

  Over 1000
  Under 100
  Omkring 15

10. 
Hvilken film handler om en forlystelsespark med dinosaurer?

  Befri Willy
  Løvernes konge
  Jurrassic Park

Når du har svaret på 
alle spørgsmålene, kan du 

på bagsiden se de rigtige svar. 

Hvor mange rigtige svar har du fået? 

Tæl sammen og læs dit testsvar. 
Bagefter ved du hvilke bøger, 

der er noget for dig! 



8-10 RIGTIGE SVAR 

WOW! Du er totalt ramt af dino-feber. Du ved 
jo alt om dinosaurer! Der er tydeligvis ikke ret meget, 
som du ikke ved, men måske kan du alligevel blive 
lidt klogere*,  hvis du kaster dig over bøgerne på 
siden, hvor der er en TRICERATOPS. Hjælper det 
dig ikke, så spørg din far eller mor om I ikke hellere 
skal finde nogle bøger om dinosaurer på voksenbib-
lioteket!    
*men kun lidt, for du er jo allerede en ekspert på området

4-7 RIGTIGE SVAR

VILDT! Du elsker uden tvivl dinosaurer og ved 
allerede en hel del! Du må have læst både bøger og 
set film om dinosaurer og forhistoriske dyr. Start 
med at finde siden med den planteædende STEGO-
SAURUS. Her kan du finde bøger, der kan hjælpe 
dig med at blive lidt klogere - og bagefter kan du 
roligt tjekke de andre sider ud og se om der er noget, 
du er gået glip af.  

1-3 RIGTIGE SVAR

GODT GÅET! Du kan tydeligvis pjattet med 
dinosaurer. Du kender de mest almindelige arter, 
men måske har du lyst til at lære flere at kende? Find 
siden med den frygtindgydende TYRANNOSAU-
RUS. Når du har tjekket alle bøgerne på den side ud, 
kan du jo prøve dino-testen én gang til og se hvilken 
side, du så skal gå til! 
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Test-svar

Hvordan finder du bøger 
om dinosaurer på biblioteket?

Kig på reolen, hvor der står 55.5. 
Her står alle fagbøger om dinosaurer. 

Spørg også din børnebibliotekar. Der er 
mange andre gode bøger om dinosaurer, 

som står andre steder på biblioteket - 
og børnebibliotekaren ved hvor!

Svar
1 .Tyrannosaurus Rex
2. 65 millioner år siden
3. Triceratops  
4. Pteranodon 
5. Frygteligt krybdyr 
6. De havde alle haler og klør 
 og blev udklækket af et æg 
7. En forstenet dinosaur-lort 
8. Brachiosaurus 
9. Over 1000 
10. Jurrassic Park


