
Denver 

  

Denver to tytułowy bohater serialu animowanego z 1988 roku pt. 

„Denver ostatni dinozaur”. To dinozaur z gatunku Korytozaur, którego 

jajo znalazła grupka nastolatków z Kalifornii: Jeremy, Wally, Shades, 

Mario, Heather i Casey.  



Dyzio 
  

Dinozaur Dyzio jest bohaterem filmu animowanego dla 

dzieci pt. „Wyspa dinozaura”. Dyziem opiekują się inni 

mieszkańcy wyspy oraz zwariowany Profesor.  



Arlo  

Arlo to bohater filmu animowanego pt. „Dobry dinozaur”. Jest słaby, nieporadny i 

wszystkiego się boi. Podczas gdy jego brat i siostra osiągają kolejne poziomy 

wewnętrznego i zewnętrznego rozwoju, on wciąż nie radzi sobie z najprostszymi 

czynnościami i własnym strachem. Jednak splot nieszczęśliwych wypadków 

sprawia, że Arlo pokonuje swoje słabości i poznaje przyjaciela. 



Dino  

Dino to domowy pupil Freda Flinston’a. Pomimo 

wyglądu dinozaura, posiada wszystkie cechy 

naszych domowych psów. 



Bratek i Mała 
 

  

Bartek i Mała to bohaterowie serialu animowanego pt. „Dinopociąg”. 

Poza nimi w serialu pojawiają się też inne dinozaury, m.in. Pan 

Konduktor, Gwiazdka, Gilbert itd.  Serial opowiada o przygodach 

dinozaurów, którzy przybliżają najmłodszym dzieciom zagadnienia 

nauk ścisłych, przyrodniczych oraz paleontologii. 



Liliput, Cera, Pteruś, 

Kaczusia, Szpic  

To bohaterowie serialu animowanego pt. „Pradawny ląd”. 

Liliput to mały apatozaur, Cera jest zadziornym 

triceratopsem, Petruś jest pteranodonem, Kaczusia jest 

zaurlofem, a Szpic to żarłoczny stegozaur. 



Barney 
  

Barney to uroczy, miły antropomorficzny T-rex, który 

przeżywa swoje niesamowite przygody z przyjaciółmi 

– dinozaurami Baby Bopem, BJ-em i Riffem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antropomorfizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyranozaur


Rex, Buster, Woog, 

Elsa, Dweeb 

  

To bohaterowie filmu animowanego pt. „Opowieść o 

dinozaurach”.  Za sprawą zmodyfikowanych płatków 

zmieniają się z bezmyślnych gadów w inteligentne stworzenia. 

Wspólnie z Kapitanem Zacnym Przenoszą się do 

współczesności gdzie czekają na nich  przygody. 



Rex 
  

Rex to jedna z postaci kultowej bajki TOY 

STORY. Jest to plastikowa figurka tyranozaura 

- dinozaura z kompleksem niższości. 



Buźka, Bodzio, 

Bacha 

  

Te trzy tyranozaury to postacie z bajki pt. 

„Dobry dinozaur”.  



Aladar 
  

To główny bohater filmu pt. „Dinozaur”. Film 

ten opowiada o iguanodonie Aladarze, 

rozdzielonym ze swoją rodziną jako pisklę. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Iguanodon


 


