
PROKONZUL 
 

človeku podobna opica Pred 20-25 milijonov 
let 

 

 
RAMAPITEK 
 

človeku podobna opica Pred 14 milijoni let  

 
AVSTRALOPITEK 
 

Človečnjak 
(predčlovek) 

pred 4 do 1,5 milijona 
let v južni in vzhodni 
Afriki, 

Avstralopiteki se je  že gibal 
pokonci kot dvonožec  in 
imeli pri tem proste roke, ki 
niso bile več vezane na 
premikanje.  Živel je  v 
krdelih in se prehranjeval z 
gozdnimi sadeži, 
žuželkami,črvi in manjjšimi 

vretenčarji. Ognja še ni 

poznal, kot orodje in orožje 
pa je uporabljal ostre konce 
dolgih antilopinih kosti ali 
pa neobdelane kamne in 
lesena palice. Visok naj bi 
bil  en meter, težak pa 30 
kg. Spreten je bil  pri 
plezanju.  
Lucy – Etiopija. 

 



 

HOMO HABILIS 
(Spreten človek) 

Višje razvita oblika 
človečnjakov 

pred približno 1,8 
milijoni let v Afriki 

Živel je v krdelih in je bil še 
zelo podoben avstralopiteku, le 
da je bil nekoliko večji.  
Višina 1.5 metra, teža 35 kg. 
Prvi zavestno izdeluje orodje, 
ki ga imenujemo PRODNJAK. 
Sporazumrva se z glasovi in 
gibi rok 
Hodi po dveh nogah, čeprav 
ima še zelo dolge roke. 
 

 
HOMO ERECTUS 
(pokončni človek) 

Višje razvita oblika 
človečnjakov 

pred približno 
1,6 milijona do pred 
300.000 leti v vzhodni 
in severni Afriki, Evropi 
in jugovzhodni Aziji, 

Živel je v krdelih in je že znal 
uporabljati ogenj in izdelovati 
preprosta orodja in orožja. V 
višino je meril okoli 150 160 
cm. Roke in noge so že 
popolnoma človeške in je hodil 
vzravnano. Uporablja 
znakovno govorico 

 

 
NEANDERTALEC Prvi  človek pred 100 do 200 tisoč leti 

po celotni Evropi, v 
Severni Afriki in na Bližnjem 
vzhodu. 

Zbiral se je v preproste 
skupnosti in je znal 
uporabljati ogenj in izdelovati 
različno orodje in orožje in že 
imel preproste obrede.Klasični 
neandertalec je bil čokat, 
močan in visok 155 do 165 cm. 
Prehranjeval se je z lovom na 
divje živali, je spreten lovec, 
lovi v skupinah,  njihove kože 
pa uporabljal za preprosta 
oblačila. V začetku je živel na 
prostem, ko pa se je začela 
zaledenitev se je umaknil 
pred hudim mrazom v jame. 
Nendertalec je živel tudi v 
Sloveniji, 

 



 

KROMANJONEC 
 

zgodnja oblika 
modernega človeka. 

Živel je v Severni Afriki 
in 
Bližnjem vzhodu, v 
Evropo pa je prišel 
pred približno 30.000 
leti 

Živel je v organiziranih 
skupnostih in nam je zapustil 
jamske risbe, kipce, reliefne 
podobe ter lično izdelano 
orodje in orožje, ne samo iz 
kamna, temveč tudi iz kosti in 
rogov.Noži in strgalci za kože, 
konice za sulice in puščice so 
bile največkrat lepo okrašene z 
različnimi vzorci in risbami, kar 
priča o njegovi veliki 
sposobnost. Prehranjeval se je 
z lovom na severne jelene, 
bizone, mamute, volkove, divje 
konje in jamske medvede 
ter z nabiranjem plodov in 
sadežev. Znal je že zanetiti 
ogenj v zelo hladnem 
podnebju. Zavijal se je v kože 
ubitih živali in prebival v 
skalnih votlinah.  

 

 

MODERNI ČLOVEK –
homo sapiens 
 

 pred 20.000 leti se je 
razširil po vsem 
svetu. 
 

Prvotno so bili lovci in nabiralci 
plodov, kasneje so postali 
nomadski živinorejci. Ko 
so se začeli ukvarjati s 
poljedelstvom, so začeli graditi 
prva naselja in kasneje države. 
Iz gline, bakra in brona so 
izdelovali različne posode, 
orodja in orožja. Izum pisave je 
močno pospešil razvoj 
civilizacije in s tem tudi kulture 
in znanosti.Ti in podobni 
moderni,ljudje so se za 
neandertalci naselili v jamah in 
tam preživeli ledeno dobo. V 
poledenem obdobju pa so 
prišli iz jam in se polagoma 
širili in v tisočletjih osvojili 
skoraj ves svet. 

 

 



 


