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4.  Gipset på sökfyrkanten blir mycket mjukt av vattnet och 
du kan nu skrapa bort ytan med hjälp av mejseln. 

I något hårdare områden kan du använda en hammare 
och mejsel för att fortsätta gräva försiktigt. Gräv sär-
skilt varsamt runt ett fynd. Du kan behöva fukta lager 
av gips igen med svampen.

5.  Gör sedan samma sak som i första kvadraten i de andra 
sökkvadraterna, steg för steg, tills du har upptäckt alla 
fossillämningar.

6.  När du har grävt upp alla fossiler, tvätta var och en un-
der rinnande vatten vid en kran för att få bort rester av 
gips. Det är bäst att sätta i proppen i handfatet, så att du 
inte tappar några små delar. Slutligen, torka dina fynd 
med en kökshandduk.

1.  Börja med att förbereda ett lämpligt arbetsområde 
(helst med en tålig yta). Placera grävblocket på en gam-
mal tidning. Lägg svampen, grävverktyget, en skål med 
vatten och en liten linjal bredvid.

2.  Arbeta som en professionell paleontolog när du gräver! 
(Detta är en forskare som undersöker resultat från 
förhistorisk tid.) Dela upp din upptäcktsplats i sökkvad-
rater. Använd mejseln och linjalen för att rista ett rut-
mönster i ytan.

3.  Välj nu en sökfyrkant 
och börja gräva ut. Blöt 
först svampen i vatten i 
skålen med vatten. Plac-
era den sedan på fyr-
kanten och pressa 
försiktigt ut vatten. VIKTIGT! När du har grävt fram och 

rengjort dina fossiler bör du tvätta 

händerna noggrant och rengör ditt 

arbetsområde. Släng tidningen och 

gipsrester som hushållsavfall.

VARNING. Inte lämpligt för barn under 7 år. Används under övervakning av en vuxen. 
Läs instruktionerna före användning, följ dem och behåll dem för referens. Detta kit 
innehåller avsiktligt skarpa kanter eller hörn. Skada dig inte!

VARNING! Inte lämpligt för barn under tre år. Innehåller små delar. Kvävningsrisk.

Följ instruktionerna för utgrävningen. Håll barn under den angivna åldersgränsen 
samt djur borta från aktivitetsområdet. Ät eller drick inte i aktivitetsområdet. Ar-
beta långsamt med gipsblocket när det är fuktigt för att undvika flisor och damm. 
Få inte gipsmaterialet i munnen eller ögonen. Rengör all utrustning och aktivitet-
sområdet efteråt. Tvätta händerna efter att ha genomfört aktiviteter.

Behåll förpackningar och instruktioner, eftersom de innehåller viktig information.

Stötta ditt barn med experi-
menten. Läs igenom instruk-
tionerna tillsammans innan ni 
startar experimenten och se till 
att följa dem. Se också till att 
alla delar från experimentlådan 
hålls utom räckhåll för mindre 
barn. Gipsrester kastas som hushållsavfall.

    ATRYPASKAL
Även om denna fossil 
liknar ett snäckskal, är det 
skalet på en armfoting. Under för-
historisk tid bodde de på havsbot-
ten tillsammans med musslor och 
sniglar.

STENKORALL 
Det här är små djur som 

utgör huvuddelen av ko-

rallreven. De bildar ett 

kalkstenskelett som bev-

aras även efter att de har 

dött och syns tydligt i den 

lilla stenen.

        AMMONITER 
Ammoniter bodde i ha-

ven under dinosauriernas 
tid. De bestod av ett spi-
ralskal och mjuka delar, 
som deras 8 eller 10 
armar.

  Hajtandsfossil
Hajen som den här tanden kommer 

från simmade genom haven vid 

samma tidspunkt som då dinosauri-

erna bodde på torra land. Detta var 

för cirka 70 miljoner år sedan.

— UTGRÄVNING

— SÄKERHETSINFORMATION

— FAKTABLAD

       FOSSIL KÅDA
Bärnsten är förstenad kåda – upp till 50 miljoner år gammalt. Yngre trädkåda, som det i ditt kit, kallas kopal. Ibland finns insekter fångade i den klibbiga massan.

Till föräldrar 
Instruktionsbok

 om FOSSILEr

Även om denna fossil 
liknar ett snäckskal, är det liknar ett snäckskal, är det 
skalet på en armfoting. Under för-skalet på en armfoting. Under för-
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