
Excavați  și  asamblați  fosila
Mamutului



Dragi părinți și supraveghetori,

Prin intermediul jocului, copiii dezvoltă diverse abilități cognitive. Studiile științifice
arată că atunci când ne distrăm sau facem descoperiri în timpul unui experiment,
se  eliberează  un  neurotransmițător  numit  Dopamină.  Dopamina  este
răspunzătoare pentru emoții ca motivația, recompensa și învățarea și de aceea
aceste  experiențe  sunt  legate  de  sentimente  pozitive.  Deci,  dacă  învățarea
reprezintă o experiență pozitivă, va stimula creierul să dezvolte diverse abilități. 
Așadar,  Science4you urmărește  să  creeze  jucării  educative  care  combină
distracția cu educația prin încurajarea curiozității și a experimentării.
Găsiți mai jos care abilități pot fi îmbunătățite cu ajutorul jucăriei Excavare fosile
– Mamut.

Concentrare, Abilități motrice, Învățare, Memorie, Vocabular.

Caracteristica  educațională  reprezintă  unul  din  punctele  cheie  ale  jucăriilor
noastre.  Obiectivul  nostru  este  să  oferim  jucării  care  activează  dezvoltarea
abilităților fizice, emoționale și sociale ale copiiilor.

Reguli de siguranță:
 Țineți  copiii  sub  vârsta  specificată  și  animalele  departe  de  zona  de

activitate.
 Nu depozitați jucăriile chimice la îndemâna copiilor.
 Spălați-vă pe mâini după finalizarea activităților.
 Curățați toate echipamentele după folosire.
 Nu folosiți nici un echipament care nu a fost furnizat împreună cu acest

set sau recomandat în instrucțiunile de folosire.
 Nu mâncați, beți sau fumați în zona de activitate.
 Nu introduceți materialul în gură.
 Nu inhalați praf sau pudră.
 Nu aplicați pe corp.



Informații de prim ajutor
 În cazul  contactului  cu ochii:  Clătiți  ochii  cu apă din abundență,  ținând

ochii deschiși. Adresați-vă de urgență unui medic.
 În caz de înghițire: Clătiți  gura cu apă, beți apă proaspătă. Nu induceţi

voma. Adresați-vă de urgență unui medic.
 În cazul  în care aveți  îndoieli,  adresați-vă imediat  unui  medic.  Luați  cu

dumneavoastră substanța și/sau produsul împreună cu ambalajul.
 În caz de rănire, contactați întotdeauna un medic.

În caz de urgență apelați SUA 911 / UK 999 / Australia 000 / Europa 112.

Conținutul kitului:

Descriere / Cantitate
 Ciocan / 1
 Pensulă / 1
 Daltă / 1
 Burete / 1
 Bloc de excavare / 1

Cuprins
1. Instrucțiuni
2. Asamblare
3. Experimente

 Experimentul 1. Jurnal de excavare
 Experimentul 2. Tehnici de excavare
 Experimentul 3. Unde și cum se folosește?
 Experimentul 4. Formarea unei fosile
 Experimentul 5. Formarea unei fosile - conservarea



1. Instrucțiuni

Alcătuirea zonei de excavare:
1. Folosiți o masă de lucru.
2. Păstrați zona organizată și înlăturați orice obiect care nu este necesar.
3. Așezați un ziar sau un prosop sub blocul de ghips.
4. Lăsați uneltele și tot echipamentul necesar în apropierea zonei de lucru.
5. Alegeți un loc în care să puneți oasele.
6. Fiți atent și săpați întotdeauna cât mai departe de corp pentru ca praful să

nu vă intre în ochi.
7. Folosiți protecție pentru ochi și haine.
8. Fiți atent mai ales când folosiți ciocanul și dalta deoarece vă puteți răni.
9. Nu lăsați niciodată uneltele la îndemâna copiilor mici.

Să începem experiența excavării:
1. Citiți instrucțiunile de asamblare înainte de a începe excavarea.
2. Folosiți diferite unelte pentru a extrage oasele din blocul de ghips și pentru

a dezgropa părțile scheletului.
3. Începeți prin folosirea dălții și a ciocanului.
4. Țineți dalta cu mâna stânga (cu dreapta dacă sunteți stângaci) și ciocanul

cu cealaltă mână.
5. Puneți  muchia  dălții  pe  bloc  și,  cu  atenție,  loviți  cu  ciocanul  în  daltă.

Această acțiune va crăpa ghipsul. Trebuie să repetați această mișcare de
mai multe ori, până descoperiți oasele.

6. Folosiți  pensula și  buretele pentru a curăța rămașițele de ghips și  praf
care mai pot fi atașate de oase.

7. Folosiți  muchia ciocanului  pentru a excava cu precizie în jurul  oaselor,
creând crăpături în apropierea oaselor și extrăgându-le astfel cu ușurință.

8. Veți  extrage  pe rând toate  oasele.  Apoi  trebuie  să  le  curățați  ușor  cu
pensula și buretele.

9. După curățare ar trebui să aplicați pe oase un strat dintr-o substanță de
protecție ( spre expemplu lac sau lac de unghii).

10.Acum, pentru a deveni un paleontolog adevărat, nu mai trebuie decât să
asamblați fosila.



2. Asamblare

Acum e momentul să asamblați animalul dumneavoastră preistoric.
1. Ataşaţi  coada  de  corpul  Mamutului.  Fixaţi  cealaltă  parte  a  corpului  şi

apăsaţi până când se ataşează corespunzător.



2. Fixaţi coarnele de cele două părţi ale capului şi ataşaţi-le de bila aflat la
începutul coloanei Mamutului.

3. Apoi, cu atenţie fixaţi fălcile de cap.
4. Ataşaţi de pelvis picioarele din faţă (cele mai mici), aşezându-le în orificiile

corespunzătoare. Pentru a ataşa picioarele din faţă de pelvis, utilizaţi cele
două părţi care prezintă un orificiu la ambele capete. 

5. Ataşaţi  partea  pelvisului  de  coada  Mamutului.  Apoi,  ataşaţi  de  corp
picioarele  din  spate  (cele  mai  lungi).  Pentru  a  le  ataşa  de  corpul
Mamutului, utilizaţi cele două părţi care au un orifici la unul din capete.

6. Mamutul dvs. este acum asamblat.

3. Experimente

Experimentul 1
Jurnal de excavare

Puteți păstra un jurnal adevărat în care să notați tot ceea ce descoperiți, întocmai
ca un paleontolog profesionist.

Aveți nevoie de:
 Caiet
 Aparat foto
 Riglă 
 Creion și radieră
 Creioane colorate

Pași:
1. Descoperiți în urma excavării diferite părți ale scheletului de dinozaur.
2.  Luați  notițe,  realizați  diagrame și  faceți  fotografii  ale  părților  de  schelet  al
dinozaurului, în timp de avansați cu excavarea. Astfel vă asigurați că țineți minte
unde au fost  oasele,  ce formă au,  adâncimea la  care au fost  descoperite  și
dimensiunile lor.
3. Faceți o listă cu toate oasele găsite și numerotați-le. Dacă excavarea are loc
pe parcursul mai multor zile, puteți să notați data de început și de sfârșit a lucrării
dumneavoastră. Scrieți și tehnicile pe care le-ați folosit și analizați unde a fost
fiecare din oasele dinozaurului.
4. Faceți o listă cu toate informațiile pe care le găsiți, pentru că va fi o parte din
impresionanta  dumneavoastră  excavare  de  fosile  și  a  proiectului  de
reconstrucție.
5. După finalizarea excavării, semnați în jurnal, ca un mare paleontolog.

Explicație:
Când are  loc  o excavare,  se păstrează un raport  detaliat  al  tuturor  lucrurilor
petrecute.  Acesta  este un document  foarte  important  pentru  autorități,  pentru
centrele de cercetare și chiar și pentru paleontologi.



În cazul  în care avem orice îndoială,  putem să citim jurnalul  și  să vedem ce
lucrări s-au făcut și de către cine.

Experimentul 2
Tehnici de excavare

Ați înțeles cum se face o excavare utilizând metode fizice, iar acum vom vedea
cum putem folosi  anumite substanțte  pentru a ajuta la excavare.  Vom vedea
metoda chimică.

Aveți nevoie de:
 Apă
 Oțet
 Suc de lămâie
 Detergent de vase
 Scobitori
 Riglă



Pași:
1. Luați blocul de ghips ce conține oasele.
2.  Delimitați  cinci  secțiuni  folosind  scobitorile.  În  fiecare  pătrat  veți  testa  o
substanță diferită pentru a afla care dintre ele ajută la o excavare mai rapidă.
3. Turnați puțină apă în prima secțiune, oțet în a doua, detergent de vase în a
treia, suc de lămâie în a patra și în a cincea nu adăugați nimic (aceasta va fi de
control).
4. Așteptați câteva minute pentru ca toate produsele să reacționeze.
5. Săpați cu ajutorul daltei în toate secțiunile, inclusiv în secţiunea de control.
Care dintre acestea este cel mai ușor de săpat?

Explicație:
Toate produsele folosite la pasul al treilea reacționează în moduri diferite, însă
toate ajută în a face blocul mai moale. Ați observat că apa, oțetul (acid), sucul de
lămâie și detergentul de vase (alcalin) înmoaie blocul și ușurează procesul de
excavare, fără a dăuna fosilei.

Experimentul 3
Unde și cum se folosește?

Am observat că substanțele chimice sunt foarte utile la extragerea fosilelor din
rocă, însă acestea nu pot fi folosite mereu. Atunci când nu sunt utilizate corect,
ele pot afecta cercetarea. Să vedem ce înseamnă acest lucru:



Aveți nevoie de:
 Oțet
 Os de găină
 Un vas de sticlă

Pași:
1. Puneți în vasul de sticlă un os de găină spălat și uscat.
2. Umpleți vasul cu oțet și lăsați-l pentru câteva zile.
3. Câteva zile mai târziu, când veți scoate osul, acesta va fi moale și veți putea
să îl îndoiți sau să îl rupeți cu mâna.

Explicație:
Osul este moale din cauză ca oțetul (acid) distruge calciul, mineralul care oferă
oaselor rigiditate și duritate.

Acest lucru se poate întâmpla și  în timpul unei excavări  paleontologice, dacă
tehnicile de excavare nu sunt bine gândite și realizate cu atenție și cu grijă.

Așa cum am văzut, o procedură poate fi foarte bună în anumite circumstanțe,
însă în același timp poate distruge o fosilă.



Experimentul 4
Formarea unei fosile

Vom  vedea   acum  un  exemplu
simplificat  de  formare  a  fosilelor  în
natură.

Aveți nevoie de:
 Schelet de dinozaur dezmembrat

(puteți folosi scoici, oase, etc.)
 Două vase de plastic
 Argilă sau ghips
 Lingură de lemn
 Apă

Pași:
1.  Amestecați  argila  (sau  ghipsul)  cu
apa  intr-unul  din  vase,  până  când
devine  foarte  moale,  aproape  lichid.
Scoateți  puțin  din  el  și  așezați-l  în
celelalt recipient, punând suficient cât să
acopere fundul vasului.
2. Plasați oasele de dinozaur pe stratul
de argilă.
3. Turnați restul argilei în vas, până ce
acoperiți complet scheletul.
4. Depozitați vasul câteva zile într-un loc
uscat și însorit.
5.  Argila  se  va  întări  și  apa  se  va
evapora, rezultând astfel un fel de rocă
în vasul cu oase.

Explicație:
Am recreat  ceea ce  se  petrece atunci
când se formează o fosilă.
După ce animalul a murit, este acoperit
de straturi de pământ, nămol și nisip (în
cazul nostru argilă).
După  lungă perioadă, straturile care îl
acoperă se întăresc și devin rocă.



Experimentul 5
Formarea unei fosile – conservarea

Vom vedea acum un alt exemplu simplificat despre formarea fosilelor în natură.

Aveți nevoie de:
 Săpun cu glicerină
 Tăvița unei cutii de chibrituri
 2 frunze mici (sau 2 fructe mici)

Atenție: veți  avea  nevoie  de  ajutorul  unui  adult  pentru  a  realiza  acest
experiment!

Pași:
1. Așezați una dintre frunze sau unul dintre fructe în tăvița de chibrituri și cealaltă
pe o farfurie mică.
2. Tăiați săpunul în bucăți mici și puneți-l într-un recipient compatibil cu cuptorul
cu microunde.
3. Cu ajutorul unui adult, așezați recipientul cu bucățile de săpun în cuptorul cu
microunde. Lăsați săpunul acolo până când devine lichid.
4. Turnați glicerina topită (săpunul) in tăvița de chibrituri, unde ați pus anterior
frunza sau fructul.
5. Așteptați o săptămână pentru a observa rezultatele.
6.  După  o  săptămână,  comparați  frunzele  sau  fructele  și  luați  notițe  despre
rezultatele obținute în jurnal, așa cum fac paleontologii adevărați.

Explicație:
După cum puteți observa, frunza sau fructul a
fost  conservat  în  glicerină,  în  timp  ce  frunza
sau  fructul  fără  glicerină  a  început  să  se
descompună.

Doriți  să  aflați  mai  multe  despre  istoria
Pământului și a dinozaurilor?
Deveniți  un  adevărat  om  de  știință  și
descoperiți curiozitățile pe care le avem pentru
dumneavoastră, accesând link-ul următor: 
www.science4youtoys.co.uk/fossil-mammoth-

en

http://www.science4youtoys.co.uk/fossil-mammoth-en
http://www.science4youtoys.co.uk/fossil-mammoth-en


Pentru mai multe informații vizitați site-ul nostru:
www.science4youtoys.com

http://www.science4youtoys.com/

