Pozdravljeni. V naslednjih urah boste delali sami s pomočjo učbenika. Najprej bomo raziskali, kako so
bivali ljudje v kameni dobi. Danes boste najprej spoznavali bivanje človeka v kameni dobi. Prebrali
boste besedilo v učbeniku, nato pa v zvezek napisali naslov, prepisali vprašanja in tabelo in seveda
odgovorili na vprašanja.

PRVA BIVALIŠČA (Učbenik str. 28-29)
1. Prazgodovina je dolgo zgodovinsko obdobje. Delimo jo na kameno dobo in dobo kovin.
Kameno dobo pa razdelimo na starejšo kameno dobo in mlajšo kameno dobo, ki se začne
okrog 10 000 pr. Kr.
(Nariši tabelo v zvezek in jo dopolni s pomočjo besedila v učbeniku.)
STAREJŠA KAMENA DOBA

MLAJŠA KAMENA DOBA

Način pridobivanja
hrane.
Kako je način
pridobivanja hrane
vplival na bivanje
človeka?

Preberi besedilo in odgovori na spodnja vprašanja.
Ljudje starejše kamne dobe so bili nomadi, ki so živeli v skupinah po nekaj deset ljudi. Preživljali so se
z lovom in nabiralništvom ter iskali zavetja v jamah in spodmolih. Na prostem so si postavljali
preprosta zavetišča iz vej in mamutovih kosti in oklov, pokrita z živalskimi kožami. Postavljali so si tudi
druge oblike bivališč.
Izraz jamski ljudje nam vsiljuje predstavo, da so ljudje starejše kamene dobe živeli zgolj v jamah.
Največ najdišč iz te dobe je v Evropi res znanih iz jam, saj se sledovi preteklosti v jamah najbolje
ohranijo in jih tam tudi najlažje odkrijemo. Vendar so ljudje v starejši kameni dobi, zlasti v toplejših
obdobjih in na območjih, kjer ni jam, bivali tudi na prostem. V Ukrajini so na planem najdišču
Moldova našli ostanke neandertalčevega bivališča, zgrajenega iz mamutovih kosti in oklov.
Ostanki naselja na planem so bili odkriti tudi med gradnjo hitre ceste po Vipavski dolini.
Prazgodovinski ljudje so postavili svoja bivališča pod grič, na katerem stoji danes dvorec Zemono.
Osnovo bivališč so sestavljali povezani brezovi koli, ki so bili pokriti z vejevjem in drevesnim lubjem.
Vir: Turk, M., Turk P. (2019). Najstarejše zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.
2. Zakaj se je največ ostankov iz starejše kamene dobe ohranilo prav v jamah?
3. Mogoče poznaš katero od jam na Slovenskem, kjer so arheologi našli ostanke iz starejše
kamene dobe?
4. Kje v naši bližini so našli ostanke bivališča iz starejše kamene dobe na planem? Kakšna so
bila njihova bivališča?

