
Räkna med dinosaurierna förskolan

Förarbete

På Kreativum finns utställningen Dinosaurier - det stora äventyret. Exempel på
medverkande dinosaurier är Ankylosaurus, Stegosaurus, Parasaurolophus,
Triceratops och så förstås T-rex.

De vanligaste dinosaurierna kanske barnen
känner igen. Då kan det vara roligt att ta reda på
vad namnen egentligen betyder.

Eftersom namnet syftar på deras utseende och
beteende så kan man nästan se vad arten heter.
Så ex stegosaurus betyder stego - med tak,
saurus - ödla. Alltså taködla.
Ta reda på vad triceratops betyder.

Hitta på ett eget dinosaurie-namn? Kan undra hur en Microcera skulle se ut?!? Eller
en Polybrachio ?!? Rita och måla!

Allo främmande
Anchylo stel
Baros tung
Brachio arm
Brachy kort
Cera behornad
Coelo ihålig
Corytho hjälm
Di två
Diplo dubbel
Anchylo stel
Hetero annorlunda
Hypsi hög
Mega enorm
Micro liten
Ornito fågel

Pachy tjock
Plateo platt
Poly många
Ptero bevingad
Quadri fyra
Raptor tjuv
Rhino nos
Salto hoppande
Saurus ödla
Stego med tak
Thero odjur
Tops huvud, ansikte
Tri tre
Tyranno tyrann
Veloci snabb



Efterarbete

Nu när vi har träffats och räknat med dinosaurierna kanske ni skulle vilja göra ett
avtryck. Ett avtryck är ungefär som ett spår eller en stämpel. Fossiler är ett avtryck.
Fossiler är urgamla djur som legat i marken och förstenats.

Som en paleontolog
Det här behöver ni:
sand
burkar som inte är så djupa, eller tallrikar
ett föremål att göra avtryck med (ex en dinosauriefot, en siffra, bokstav….)
gips
tålamod
tid att följa upp och pensla fram fossilen
pensel

Gör så här:
Börja med att lägga sand i burken eller tallriken. Tryck till sanden lite grann. Det
behöver vara minst en cm djupt. Föremålet behöver kunna göra ett tydligt avtryck för
att det ska synas sen. Blanda ca 1 dl gips och 3 msk vatten, blandningen ska var
trögflytande, och häll över avtrycket. Vänta i ett dygn innan du, som en paleontolog,
penslar fram fossilen.

Skicka gärna en bild på era dinosaurier och fossiler till skolbokning@kreativum.se
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