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Voor kids

Om een vis, kwal of ander dier in 
een fossiel te veranderen, moeten 
ze snel bedekt worden door een 
modder stroom (zoals bij de zond
vloed in de tijd van Noach). Als ze niet 
snel bedekt worden, drijven de dode 
dieren naar boven, gaan ze rotten of 
eten andere dieren ze op. Zo worden 
de botjes en graten verspreid. Er kan 
geen mooi fossiel meer ontstaan!
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Levende,  
vrolijk zwemmende vis Plotselinge grote  natte modderstroom

Gelijk dood Kwal versteent = fossiel

Wat staat er  
in de Bijbel?
Er was een wereldwijde 
vloed (de zondvloed in 
de tijd van Noach). Tijdens 
deze ramp waren er heel veel 
modderstromen en aardverschuivingen. Deze zorgden voor precies de juiste omstandigheden waardoor veel fossielen konden ontstaan over heel de wereld.

Genesis 7:18-208

Zo snel kwam de modderstroom:  
Is deze vis zijn prooi aan het inslikken?

Fossiel van een kwal

Zo snel kwam de modderstroom:  
Was deze ichtyosaurus aan het bevallen?

Er zijn zeedier-fossielen gevonden op plekken waar nu 
geen water meer is. Bijvoor beeld op de hoogste berg. 
Wat is de beste verklaring hiervoor? Een wereldwijde 
watervloed. Zoals de zondvloed in de tijd van Noach. Zie logos.nl/kidslogos.nl/kids voor meer kindermateriaal over de zondvloed. 

Nodig:
  Klei (aan de lucht 
drogend)

 Deegroller
  Schelpen, takjes, 
uitstekers en 
andere (gevonden) 
schatten

Vul een kom met heet water. Knip een 
spons in de vorm van een bot. Roer bitter
zout door het water totdat het niet 
meer oplost. Voeg een paar druppels 
voedselkleurstof toe. Doe de spons in het 
water en laat het een dag lang het water 
opzuigen. Haal dan de spons uit de kom 
en leg hem op een papieren bord. Laat een 
paar dagen liggen totdat de spons droog is.

Is de spons hard of zacht?  
Wat zie je in de gaten?

Nieuw! 

Stuur een foto van 
jouw fossiel(en) naar 
info@logos.nl, en 
misschien win jij wel 
een kinderboek naar 
keuze!

Laat de klei aan 
de lucht drogen

Druk de  
voor werpen 
in de klei

1.1.
2.2.

3.3.

Nodig:
 Spons
 Schaar
  Kom (groter dan de spons)
  Heet water
  Bitterzout = Epsom Salt  
(te koop bij de drogist)

  Voedselkleurstof
  Papieren bord


