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A legszebb kert Dinófalván
Egy meleg nyári napon már kora reggel nagy volt a nyüzsgés
Dinófalván, mindenki a kertjében sürgölődött, ugyanis aznap délután fog eldőlni, hogy kinek a kertje a legszebb.
Tirex mama épp a rózsabokrait rendezgette, Tirex
papa pedig a metszőollót hozta ki a házból, hogy azzal segítsen Tirex mamának. Körülöttük ott sündörgött a két kicsi Tirex kölyök, Tirex Titusz és
Tirex Tiranna.
- Szerintem a mi rózsáink a legszebbek! –
bújt oda anyukájához Tirex Tiranna. – Remélem, mi fogunk nyerni!
Tirex mama mosolygott kislánya szavain,
majd tovább rendezgette a rózsákat.

Néhány méterrel arrébb a Raptor család is
a kertben sürgölődött.
Raptor papa szorgalmasan söprögetett, előző nap ugyanis a szél sok szemetet hordott az
udvarukba és a kertjükbe. Gondosan mindent
egy kupacba söpört, amikor azonban elment a
lapátért és vödörért, a két rosszcsont Raptor kölyök szétrugdalta a szeméthalmot. Raptor Regő és
Raptor Rénó gyorsan elszaladtak, amikor az apukájuk megjelent a lapáttal, s egy fa mögül hallgatták
a morgolódását:
- Irgum-burgum, Regő, Rénó! Nektek most is ros�szalkodnotok kell? Ahelyett, hogy inkább segítenétek!
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Bronto Brigi a dinóiskolában
Bronto papa nagyon szeretett a dinóiskolában tanítani. Igyekezett minden nap valami érdekeset mutatni a dinókölyköknek, ez ugyanis mindig lekötötte a figyelmüket. Erre a napra nagyon
izgalmas feladatot tervezett.
- Ma Dinófalvát fogjuk megépíteni, csak kicsiben. Nézzétek, itt ezen a terepasztalon lesz Dinófalva és környéke – kezdte magyarázni Bronto papa.
- Ez jó ötlet! – ugrott fel örömében Tirex Titusz. – A patakot én fogom megcsinálni!
- Én a szakadékot szeretném megépíteni! – lépett közelebb Trice Tomi.
- A virágoskertek is rajta lehetnek? – kérdezte Ankylo Anna.
Ekkor lépett be a dinóiskolába Bronto mama Bronto Brigivel együtt. Bronto mama sietve
elmagyarázta Bronto papának, hogy most dolga van, megígérte Ptera mamának, hogy átmegy
hozzá segíteni, de Bronto Brigivel nem mehet, mert a kicsi brontoszaurusz mellett nem tudnak
sok mindent csinálni.
- Ezért úgy gondoltam, jó helyen lesz itt a többi dinókölyökkel a dinóiskolában – fejezte be
mondandóját Bronto mama, s már indult is.
Bronto papa még szóhoz sem jutott, s Bronto Brigi máris a terepasztalnál termett a többi dinókölyök között. Bronto Brúnó és Bronto Beni nem igazán örült a kistestvérének, de Tirex Tiranna
és Trice Tami mindjárt magukhoz vették Bronto Brigit, hogy majd segíthet nekik a kicsi játszótér
elkészítésében. Bronto papa megnyugodott, hogy a dinólányokkal Brigi jó kezekben lesz.
- Mindenkinek hoztam homokozó lapátot és homokozó vödröt – mondta Bronto papa. – Az
asztalon pedig láthatjátok a különböző alapanyagokat: homokot, földet, vizet, változatos méretű
és formájú kavicsokat és faágakat.
A dinókölykök egyből nyúltak volna érte, de Bronto papa megállította őket:
- Ne kapkodjatok! Először gondoljátok végig, mit szeretnétek, és ahhoz milyen anyag és men�nyi kell hozzá! Azt is meg kell beszélni, hogy mi hova kerüljön!
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Bemutató a dinóiskolában
Bronto papa igencsak elégedett volt. A házi feladatot ugyanis nagyon jól teljesítették a dinókölykök. Trice Tomi és Trice Tami kezdte a bemutatót, nagy tapsot és Bronto papa dicséretét
kapták jutalmul. Utánuk Ptera Peti és Ptera Petra következett a repülő pteranodonokkal. Az ő
előadásukat is mindenki megtapsolta.
- Most pedig Tirex Titusz és Tirex Tiranna bemutatója következik – szólalt meg Bronto papa.
– Lássuk, ők mivel készültek!
Tirex Titusz egy nagy halom papírral állt a tanári asztal mellé, a papírokat letette az asztalra,
csak a legfelsőt tartotta úgy, hogy mindenki láthassa. Ekkor lépett mellé Tirex Tiranna, egy pálca
volt a kezében, azzal hadonászott és mutogatott a papír előtt.
- A tirannoszaurusz külseje igencsak rémisztő. Ezen a képen csak a koponyája látszik, láthatjátok, mennyire hatalmas. Óriási állkapcsában
sok-sok hosszú, hegyes fog sorakozik – miközben Tiranna magyarázott, a pálcájával mutatta is a fogakat.
Ezután Tirex Titusz újabb papírt vett maga elé, ezen szintén
egy óriási tirannoszaurusz volt látható, csak egy nagy nyíl húzódott a fejétől a farka végéig.
- Ez a nyíl arra utal, hogy a tirannoszaurusz testhossza tizenkét méter a fejétől
a farka végéig. Azt is elárulom nektek, hogy egy felnőtt tirannoszaurusz akár öt tonna is lehet.
A többiek tátott szájjal bámultak, a képen látható tirannoszaurusz ugyanis tényleg
félelmetesnek tűnt az óriási
méretével és a sok fogával.
A következő képről és
Tirex Tiranna magyarázatából azt is megtudhatták, hogy a
tirannoszauruszok húsevők.
- Ezt már tudtuk! – nevetett fel
Bronto Brúnó. – Tirex Titusz is
mindig csak húst eszik. Még soha sem láttam növényeket enni.
Tirex Tiranna rápisszegett Bronto Brúnóra, majd folytatta a
bemutatót. Az utolsó előtti kép a tirannoszaurusz rövid karjait
ábrázolta. Majd következett az utolsó kép, amin Tirex Titusz és
Tirex Tiranna mosolygott a többiekre.
Amikor Tirex Tiranna befejezte a mondandóját, Tirex Titusz egy
hatalmas sóhajjal tette le az utolsó papírt is a tanári asztalra. Nagyon
kimerítette az egy helyben állás, és hogy nem szólhatott közbe.
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