Οι σπείρες στη θάλασσα
Σελίδα
Μια σπορά
κι έναν καιρό...
από τη βιβλιοθήκη Y
στη φύση
∆ραστηριότητα
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∆ραστηριότητα

Σελίδα
“Ποιο είναι το μυστικό της θάλασσας;”
ρωτά ο Παντελής τον Ηλία,
που του αρέσει να ζωγραφίζει βότσαλα,
κοχύλια και ξύλα της θάλασσας.

Κώστας Μάγος
Το µυστικό της θάλασσας
Πατάκης

“Το μυστικό της θάλασσας είναι οι
πέτρες και τα ξύλα της,
οι αχιβάδες κι οι αστερίες της”
απαντά ο Ηλίας και του χαρίζει ένα
ζωγραφισμένο βότσαλο.

Αυτό το καλοκαίρι µπορούµε να γίνουµε µικροί
παλαιοντολόγοι και να αναζητήσουµε απολιθώµατα κοχυλιών κάνοντας τη δική µας ανασκαφή
στην παραλία.
Αν όµως δεν βρούµε απολιθώµατα
–κάτι που είναι πολύ πιθανό–,
δεν χρειάζεται να απογοητευτούµε!
Θα συλλέξουµε απλά και όµορφα κοχύλια για
να δηµιουργήσουµε τα δικά µας απολιθώµατα!
Χρειαζόµαστε απλά υλικά,
µπόλικα κοχύλια και καλή διάθεση!

4

© Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

DB

We support the Sustainable Development Goals

∆ραστηριότητα

Σελίδα
Υλικά

-

Οδηγίες

1 Σε ένα µπολ ανακατέψτε ίση ποσότητα αλεύρι και αλάτι.
Προσθέστε λίγο χλιαρό νερό, τόσο ώστε να γίνει µια εύπλαστη ζύµη.
Για να µην κολλάει η ζύµη στα χέρια µας προσθέστε λίγες σταγόνες
λάδι.

1 κούπα αλεύρι
1 κούπα αλάτι
½ κούπα νερό (χλιαρό)
λάδι (λίγες σταγόνες)
λαδόκολλα
κοχύλια σε διάφορα σχήµατα και µεγέθη
Λεκάνη, γάντια

2 Αφού δηµιουργηθεί µια εύπλαστη ζύµη, χωρίστε την σε µικρότερα
µπαλάκια. Στη συνέχεια, πιέστε να γίνουν επίπεδα.
3 Χρησιµοποιήστε τα κοχύλια που έχετε για να τα πιέσετε πάνω
στη ζύµη. Αυτά θα δηµιουργήσουν αποτυπώµατα πάνω στη ζύµη.
4 Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα απολιθώµατά σας σε
µια λαδόκολλα πάνω σε ένα ταψάκι και ψήστε τα στους 130° βαθµούς
για 40-45 λεπτά µέχρι να σταθεροποιηθούν και να σκληρύνουν.
5 Τα απολιθώµατά σας είναι έτοιµα!
Μπορείτε να τα βάψετε και να τα στολίσετε στο σπίτι σας ή να τα
“θάψετε” στον κήπο, στις γλάστρες ή στην παραλία.
Έτσι θα µπορέσετε να γίνετε κι εσείς µικροί παλαιοντολόγοι και να
ανακαλύψετε µε τους φίλους σας κρυµµένα απολιθώµατα!

Tip: Μπορείτε να χρωµατίσετε τη ζύµη όταν την φτιάχνετε
ρίχνοντας λίγες σταγόνες από χρώµα ζαχαροπλαστικής
ή ανακατεύοντας στο χλιαρό νερό λίγους κόκκους από
στιγµιαίο καφέ. ;-)
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