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I tunneln finns skärmar med filmer. Titta på dem.
Vad stämmer om varför liv kunde uppstå på jorden?
1. Jorden låg lagom långt
X. Jorden har inte		
från solen.			
någon måne.		

1

X

IT
2

2. Jorden var
tillräckligt gammal.

Hitta montern som visar tidsperioden silur. På väderfilmen visar Globen var
Sverige låg under silur. Tips: Väderfilmen är på skärmen bredvid montern.
1. Sverige låg			
X. Sverige låg			
2. Sverige låg
vid sydpolen.		
vid ekvatorn.		
vid nordpolen.
Hitta den stora montern som visar tidsperioden karbon. Titta in i montern.
Vad hände för första gången under karbon?
1. De första flygande djuren X. De första landväxterna
2. Det blev istid för
utvecklades.		
utvecklades.		
första gången.
Nära de gröna figurerna finns en trädstam. Känn på trädstammen!
Vilket material består den av?
1. Sten				X. Lera				2. Trä
Hitta dinosauriefotspåren nära den stora gröna figuren på golvet. Vilket annat
djurs fotspår ser ut som dinosauriefotspår?
1. Häst				X. Fågel			2. Gris
Titta på det svarta skelettet. Det är en Iguanodon. Vad åt den?
1. Bara kött.			
X. Bara växter.			
2. Både kött och
								 växter.
Vad har Iguanodon som du också har?
1. Svans och tre tår.		
X. Ryggrad och vassa		
varandra.			
tummar.			

2. Ryggrad och
revben.

Hitta den sovande dinosaurien. Det är en Psittacosaurus.
Vad tror du att den åt?
1. Bara växter.			
X. Både växter och kött.
2. Bara kött.
Hitta dinosaurieboet med ägg och ungar. Mamma Maiasaura var 9 meter lång.
Hur många ägg har hon lagt i sitt bo?
1. 15 ägg			
X. 18 ägg			
2. 20 ägg
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Hitta urfågeln Archaeopteryx. Fåglar utvecklades ur dinosaurier.
Vad hade urfågeln på sina vingar? Tips: Leta vid den svart-vita fisködlan.
1. Fjäll				X. Päls				2. Fjädrar
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