
Thuis is van alles over dino’s  te doen en te ontdekken. Veel plezier!T. rex in je huis
Ontdek met Naturalis de natuur thuis

eieren leggen,  veren - Trix had waarschijnlijk 
wat pluisjes, een aanzet tot veren, holle botten

Bouw je eigen dino

Triceratops, T. rex en Stegosaurus, dat 

zijn heel bekende dino’s, maar wist je 

dat er al meer dan 1000 soorten dino’s 

gevonden zijn?! Er worden nog steeds 

nieuwe soorten ontdekt. 

Bouw zelf een nieuw soort dino.  

Gebruik de onderdelen van de bouw-

plaat of verzin hem helemaal zelf.  

Bedenk een naam voor je dino en teken 

het landschap waar hij in leefde. 

Download hier de dino-onderdelen.

Instructie via filmpje (YouTube link)

Hoe zag Trix eruit? 
Print deze bouwplaat (liefst op A3, maar A4 
kan ook) en plak de twee vellen aan beide 
kanten van stevig papier of karton, zorg dat 
het goed op elkaar past. Knip uit en maak 
Trix zoals jij denkt dat ze er uit heeft gezien. 

Download hier de bouwplaat voor Trix

Spannende sporen
Laat Trix op jouw stoep lopen.  
Maak met stoepkrijt een spoor van 
pootafdrukken. Laat iemand het  
spoor volgen.  
 
Nog leuker wordt het als je de speurder 
onderweg opdrachten laat doen.  
Verstop dino-eieren, laat nadoen  
hoe Trix liep, laat zoveel mogelijk  
dinonamen bedenken en bak een  
lekkere dinodrol voor  
bij de finish. 

Een bek vol tanden
Zoek samen met een volwassene  
in je bestekla en de gereedschapskist 
voorwerpen die op deze tand lijken. 

Wat kon Trix goed met zulke tanden?  

Kon Trix kauwen of was ze  
een schrokop? 

Trix kon met tanden zo groot  
als bananen vlees aan stukken 
scheuren en botten kraken.  
Ze had geen kiezen en schrokte  
alles op zonder te kauwen. 

De tuin van Trix
Trix leefde in een zweterig bos. Voor planten had Trix geen belangstelling, maar wél voor planteneters als Triceratops. Zo’n flinke  planteneter was een lekkere hap voor Trix. 

Zie jij één van deze planten of bomen in  je woonkamer of als je uit het raam kijkt? 
Die planten lijken op planten uit de dinotijd.  De magnolia staat nu vol in bloei!

Past dat wel? 

Trix is bijna 12 meter lang. Past zij in 

jouw huis? Meten maar! Gebruik een rol-

maat of nog handiger; meet 12 meter touw 

of wol en knip dat af. Met het touw op maat 

kun je meten of Trix in je bed, je woon- 

kamer, je keuken, je tuin, op het  

balkon of op zolder past. 

Hoe zou het zijn om Trix  
als huisdier te hebben? 

Zoek op internet naar andere dino’s en  

hun maat en kies er eentje die perfect 

in jouw huis past. Niet alle dino’s waren 

groot, er waren ook dino’s die niet groter 

werden dan een hond.  Een handiger  

maatje voor in je huis.

Vleeseter

Trix at ongeveer 70 kilo vlees per dag. 

Had Trix aan jouw familie genoeg  

voor een week? magnolia

fi
cu

s

palm

varen
eik

sl
an

ge
nd

en

Doe de dino Trix is de grootste vleeseter  die ooit in Noord-Amerika rondliep.  
Een stevige tante van zo’n 5000 kilo spieren,  

klauwen en tanden. Maar hoe liep ze eigenlijk?  
Waarschijnlijk hield ze altijd één voet aan de grond, 

ook op topsnelheid. Leef je in en leef je uit! Doe alsof: •  Trix gewoon wat rondloopt.• Trix Triceratops ziet en daar trek in heeft.  Ren, jaag en besluip de prooi.Leef je nog meer in en maak nu ook geluid.  
Maar wat voor geluid maakte ze?  

Kon ze grommen, piepen, slurpen of smakken?  
Van haar geluid is niets bewaard gebleven  dus  fantaseer er maar op los.  Laat van je horen!

65cm

Meer doen en ontdekken 
over dino’s?
Kijk op onze Verwonderwereld  
voor meer activiteiten.

Lees meer over dino’s op de Natuurwijzer: 
Hoe vind je een dino?  
Welke dieren en planten leefden er  
nog meer in de dinotijd?  
Hoe word je een fossiel?  
En nog meer om te ontdekken.

Trix is de T. rex 
van Naturalis Lekker knoeien

Eet als Trix 
een stuk ontbijtkoek 
of een bakje vla. 

Zonder handen! 

Op familiebezoek 
Vogels zijn de achterneefjes  
en nichtjes van Trix. 

Kijk naar buiten of je een vogel ziet. 

Net als Trix lopen vogels op twee poten. 

Kun je nog een overeenkomst bedenken 
tussen een vogel en Trix? 

Wil je weten welke vogel je hebt gespot? 
Kijk op www.dierenzoeker.nl

https://drive.google.com/open?id=1xiq8qIzJ-XAQjnDy1x_pAq66HAoF0pK5
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=_JAGFha9THM&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1xgRDnkjVYDXq5bdoCEtgQLo5rl7uxqf4/view?usp=sharing
https://www.verwonderpaspoort.nl/verwonderwereld
https://natuurwijzer.naturalis.nl/themas/dinotijd
http://www.dierenzoeker.nl

