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Fosil ve volkanizma terimlerinin anlamı nedir? Fosil

nasıl oluşur? Volkanlar nasıl oluşur ? Araştırılarak , sınıf

ortamında temsili olarak fosil oluşumu ve volkanizma

düzeneklerinin hazırlanması.
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Fosil, yer kabuğunun en üst bölümünü oluşturan tortul

kayaçların çoğunda, bazen iyi korunmuş, bazen de erozyon

vesedimantasyon sırasında tahrip olmuş, ölü organizma

kalıntılarıdır. Volkanizma, erimiş kayalardan oluşan

magmanın sırf gazdan oluşmayan bir gök cisminin

yüzeyine magma ve gazın yüzeydeki çatlak ya da

yanardağ ağzından yüzeye çıkması olayıdır.

Yaptığımız araştırmaların sonucunda şu bilgilere ulaştık ;

Yeryüzünde yaşayan canlıların büyük çoğunluğu hiçbir iz

bırakmadan ayrışır, toprağa ve suya karışır. Dolayısıyla

fosilleşme meydana gelmez.

Bazı özel durumlarda, elverişli ortamlarda fosilleşme

gerçekleşir. Fosilleşme için gereken şartlardan ilki, ölen

canlının kalıntılarının tortullarla birlikte hızla gömülmesidir.

Böylelikle kalıntıların hava ile teması kesilir, milyonlarca yıl

içinde meydana gelen kimyasal tepkimeler ve tortulların

oluşturduğu baskı altında sıkışarak fosilleşir.

Fosilleşme alanları genellikle deniz, göl, bataklık gibi

tortullanma alanları ile yanardağ patlamalarının

püskürmelerinin meydana geldiği bölgelerdir.

Fosilleşmenin ani olması yanında canlının kabuk, kemik,

diş gibi sert parçalara sahip olması da fosil oluşumunda

etkilidir. Bazı durumlarda kas, deri, tüy ve balık pulları gibi

kısımlar da fosil olarak korunabilmiştir. Ender olarak ise kas

dokuları korunmuştur.

Bizde oluşturduğumuz temsili yeryüzü ve yanardağ

maketleri ile temsili olarak fosil oluşumu evrelerini

canlandırdık

Fosil ve volkanizma terimleri araştırılarak Fosillerin nasıl

oluştuğu volkanizma’nın nasıl gerçekleştiği hakkında

bilgiler toplanır.

Temsili yer kabuğu maketi olarak, kum ve kayaçlarla temsili

bir yeryüzü maketi oluşturulur.

Temsili bir yanardağ maketi hazırlanarak sirke , karbonat

ve gıda boyası ile temsili bir yanardağ patlaması

gerçekleştirilir.

Temsili yeryüzü maketinde , yanardağ patlaması

gerçekleştirilerek temsili dinozor maketlerinin yerkabuğu

tabakaları arasında , uygun şekilde havasız ortamda

kalmaları canlandırılır.

Temsili fosil parçaları kazı yapılarak yeryüzü tabakalarının

katmanlarından çıkartılır.
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