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4.  Pudsen i søgefeltet bliver meget blød af vandet, og 
overfladen kan nu ridses væk med mejslen.

I lidt hårdere områder kan I forsigtigt bruge hammer 
og mejsel til at blive ved med at grave. Grav forsigtigt 
rundt om et fund. Det kan være nødvendigt at fugte 
gipslagene igen med svampen.

5.  Følg nu trin for trin det, I gjorde for det første søgefelt, i 
de andre søgefelter, indtil I har afdækket alle fossiler.

6.  Når I har gravet alle fossilerne op, skal I vaske dem hver 
især under rindende vand fra vandhanen for at fjerne 
gipsresterne. Det er bedst at sætte proppen i vasken 
når I gør det, så I ikke mister nogen små dele. Til sidst 
skal I tørre fundene med noget køkkenrulle.

1.  Forbered først og fremmest et passende arbejdsom-
råde (helst med en slidstærk arbejdsflade). Placér 
graveblokken på noget gammelt avispapir. Læg også 
svampen, værktøjet, en skål med vand og en lille lineal 
klar.

2.  Opfør jer som professionelle palæontologer, når I ud-
graver. En palæontolog er en videnskabsmand, der un-
dersøger fund fra forhistorisk tid. Inddel fundstedet i 
søgefelter, som I kan udgrave ét af gangen. Brug me-
jslen og linealen til at 
ridse et gittermønster 
ind i overfladen.

3.  Begynd nu at grave i et 
søgefelt efter eget valg. 
Læg først svampen i 
blød i skålen med vand. 
Placér den derefter på et 
søgefelt, og tryk den for-
sigtigt sammen.

VIGTIGT! Når I har gravet og renset jeres 

fossiler, skal I vaske hænderne grundigt 

og rengøre arbejdsområdet. Bortskaf 

avisen sammen med gipsresterne i 

restsaffaldet.

ADVARSEL. Ikke egnet til børn under 7 år. Må kun bruges under opsyn af en voksen. 
Læs vejledningen før brug, følg den, og opbevar den som reference. Dette sæt inde-
holder  skarpe kanter og spidser. Pas på, I ikke kommer til skade!

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Små dele. Kvælningsfare.

Følg brugsanvisningen, når I graver. Hold mindre børn under den angivne alders-
grænse samt dyr væk fra aktivitetsområdet. Spis eller drik ikke i aktivitetsområ-
det. Arbejd langsomt med gipsblokken, når den er fugtig, så der ikke opstår spåner 
eller støv. Kom ikke gipsmaterialet i munden eller øjnene. Rengør alt udstyr og ar-
bejdsområdet efter brug. Vask hænder efter udførelse af aktiviteter.

Opbevar emballagen og vejledningen, da de indeholder vigtige oplysninger.

Vær venlig at hjælpe dit barn. 
Læs vejledningen igennem 
sammen, inden I går i gang med 
eksperimenterne, og følg den 
nøje. Sørg også for, at alle dele 
af sættet opbevares uden for 
mindre børns rækkevidde. 
Gips resterne kan bortskaffes som restaffald.

    ATRYPA-SKAL
Selv om dette fossil 
 ligner en muslingeskal, er 
det skallen fra en brachiopode.
I forhistorisk tid levede de på 
havbunden sammen med 
 muslinger og snegle.

STENKORAL 
Det er bittesmå dyr, der 

udgør hovedparten af 

 koralrevene. De danner et 

kalkstensskelet, der er 

bevaret, selv efter at de er 

døde, og som tydeligt kan 

ses i den lille sten.

    AMMONITTER 
Ammonitter beboede i 

havene på dinosaurernes 
tid. De bestod af af en 
spiral formet skal og bløde 
dele, som eksempelvis 
deres 8 eller 10 arme.

  HAJTANDFOSSIL
Den haj, som denne tand stammer 

fra, svømmede gennem havene på 

den tid, hvor dinosaurerne levede på 

det tørre land. Det var for omkring 

70 millioner år siden.

— UDGRAVNING

— SIKKERHEDSOPLYSNINGER

—                  OM FOSSILER

       FOSSILHARPIKS 
Rav er forstenet fossilharpiks, der er op til 50 milli-oner år gammel. Yngre træharpiks, som den i dit sæt, kaldes kopal. Insekter blev undertiden fanget i den klæbrige masse.

Kære forældre!
Manual
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tid. De bestod af af en 
spiral formet skal og bløde 
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