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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

Φτιάξτε ένα απολίθωμα. 

Περίληψη  

Τα απολιθώματα είναι τα υπολείμματα των ζωντανών οργανισμών που διατηρήθηκαν και 

μετατράπηκαν σε πέτρα για εκατομμύρια χρόνια. 

Παρόλο που δεν μπορούμε να αναπαράγουμε τη φυσική διαδικασία στο εργαστήριο, μπορούμε να 

φτιάξουμε πλαστά απολιθώματα χρησιμοποιώντας υπολείμματα ζωντανών οργανισμών ως 

καλούπια. 

Σκοπός 

Να απολαύσουν την αίσθηση ότι είναι Παλαιοντολόγοι στο μάθημα Φυσικών Επιστημών. 

Να φτιάξουν ένα ψεύτικο ζωικό ή φυτικό απολίθωμα με γύψο καλλιτεχνίας και πηλό μοντελισμού. 

Να γνωρίσουν τη σημασία της μελέτης απολιθωμάτων ως απόδειξη της εξέλιξης της ζωής. 

Να κάνουν μια αναφορά σχετικά με την εμπειρία τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μόλις 

ολοκληρωθεί η δραστηριότητα. 

Να μάθουν πώς να ερμηνεύουν τις πληροφορίες που μπορούν να παράσχουν τα απολιθώματα. 

Ομάδα - Στόχος 

Μαθητές ηλικίας 10 έως 12 ετών. 

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα: μαθητές που εργάζονται σε μικρές ομάδες 

(συνεργατική μάθηση) και ο δάσκαλος που επιτηρεί την εργασία. 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

1. Ζυμώστε τον πηλό μοντελισμού για να το μαλακώσετε και να το απλώσετε για να καλύψετε 

το υπόλειμμα ζωντανού οργανισμού ή ό, τι θέλετε να απολιθώσετε. 

2. Πιέστε το υπόλειμμα ζωντανού οργανισμού κόντρα στον πηλό μοντελισμού. 

3. Αφαιρέστε προσεκτικά τον πηλό. Αυτό θα πρέπει να αφήσει ένα αποτύπωμα ή καλούπι του 

αντικειμένου στον πηλό μοντελοποίησης. 

4. Ανακατέψτε το γύψο με νερό. 

5. Λιπάνετε το καλούπι με λάδι και ρίχνετε το γύψο. Αφήστε το γύψο να στεγνώσει και να 

σκληρύνει. 

6. Αφαιρέστε το γύψο από τον πηλό. 

7. Τώρα έχετε το δικό σας απολίθωμα! Μπορείτε να τα ζωγραφίσετε για να μοιάζουν με 

πραγματικά απολιθώματα. 

Διάρκεια 

Δύο συνεδρίες: 

1. Μια συνεδρία 45 λεπτών ή 1 ώρας για να γίνει το απολίθωμα και, μόλις στεγνώσει 

2. Μια συνεδρία 1 ώρας για να δείτε απολιθώματα και να γράψετε μια αναφορά για τη 

δραστηριότητα. 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

Ως υπολείμματα ζωντανών οργανισμών: 

 Κοχύλια, οστά ψαριών κ.λπ. 

Για να κάνετε καλούπια: 

 Πηλό μοντελισμού  
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 Γύψο καλλιτεχνίας  

 Νερό 

 Πλαστικό μπολ 

 Ένα κουτάλι 

Πλαίσιο εφαρμογής 
Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ή στο σχολικό εργαστήριο. 

Στο μάθημα Φυσικών Επιστημών, όταν μελετάμε τα ζώα (π.χ. αρθρόποδα). 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

Μέσα από αυτό το πείραμα μπορούμε να φτιάξουμε αντίγραφα ζωικών απολιθωμάτων και να 

μιμηθούμε επιστήμονες, που χρησιμοποιούν τα απολιθώματα για να μάθουν από τα αρχαία ζώα και 

συνάγουν τα χαρακτηριστικά τους. 

Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

Η δραστηριότητα ενθαρρύνει τους μαθητές να μάθουν για το παρελθόν, προκαλώντας το 
ενδιαφέρον τους για την αρχαία ζωή και τα εξαφανισμένα είδη ζώων. 

Αποκαλύπτει τη σημασία της εργαστηριακής δουλειάς και επιτρέπει στους μαθητές να αγγίξουν και 
να βιώσουν από μόνοι τους διάφορα πλαστικά υλικά για πραγματικά κινητήριους στόχους. 

Ρίσκα / Προκλήσεις 
Πιθανά περιστατικά κατά το χειρισμό διαφόρων υλικών που θα ξεπεραστούν από τη συνεργασία και 
υποστήριξη του δασκάλου. 

Αξιολόγηση 

Ομαδική αξιολόγηση: στάση απέναντι στη δραστηριότητα και την προσωπική συμβολή σε αυτήν. 

Ατομική αξιολόγηση: μία αναφορά που συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια του πειράματος και μια 

αφού ολοκληρωθεί η εργασία, που θα περιέχει βασικές έννοιες που έχουν μάθει, όπως για 

παράδειγμα: 

 Τι είναι ένα απολίθωμα; 

 Πώς δημιουργούνται τα απολιθώματα; 

 Πώς γνωρίζουμε ότι τα έμβια όντα έχουν εξελιχθεί; 

  Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το τι καταγράφουν τα απολιθώματα των ζώων και φυτών; 

Σύνδεσμοι / Πηγές https://www.youtube.com/watch?v=Hchw7f3CwSg 

Λέξεις κλειδιά  Απολίθωμα, κατασκευή, ζώο, παρελθόν, αρθρόποδα, προϊστορία, καλούπι, πηλός μοντελοποίησης. 

 
Περαιτέρω προτάσεις: 
Οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν τα απολιθώματα τους σε μικρότερους μαθητές. Αυτό θα ήταν μια 
ενθαρρυντική δραστηριότητα για αυτούς, καθώς και μια συναρπαστική εμπειρία για τους νεότερους. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hchw7f3CwSg

