
  

DELOVNI LIST 

Področje: zgodovina, arheologija. 

Starostno obdobje: 2. triada (4., 5., 6. razred). 

Navodilo za delo: 

Preberi kratka besedila in reši nalogo. 

Naslov: Življenje v starejši in srednji kameni dobi 

Ali veš, kako so živeli v starejši in srednji kameni dobi? 

Prebivalce starejše in srednje kamene dobe imenujemo zgodnji moderni ljudje. Njihova bivališča so 

bila jame, spodmoli in previsi. Hrano so pridobivali z lovom in nabiralništvom. Lovili so predvsem 

severne jelene, bizone, konje, zajce, veverice in ribe. Nabirali so užitne liste, koreninice, sadje, 

semena, oreščke, gobe, pa tudi lupinarje, polže in jajca. Hrano so jedli surovo ali pečeno na ognju. 

Lončenih posod še niso poznali. Orodje so izdelovali iz kamna – kremena, pa tudi iz živalskih kosti, 

oklov in lesa. To je tudi čas, ko je živel mamut, ki je bil zelo iskan plen.  

Te ogromne živali so namreč zagotavljale veliko količino mesa in maščob za hrano, kožo za oblačila 

in bivališča ter dlako za predivo. 

Ali veste, kdo je mamut? 

Dlakavi mamut je bil prebivalec ledenodobnih step v Evropi, severni Aziji in Severni Ameriki. Zrastel 

je lahko do višine 3,5 m in tehtal tudi do 7 ton. Po telesu je imel dolgo dlako rdečkastorjave barve, ki 

ga je varovala pred mrazom. Pod kožo na hrbtu in glavi je imel maščobno grbo. Imel je majhna ušesa 

in do tri metre dolge, navzgor ukrivljene okle, ki so rastli skozi celo življenje. S štirimi velikimi 

zobmi, meljaki, je uspešno mlel trdo in suho stepsko rastlinje. Mamuti so izumrli pred 10.000 – 

12.000 leti, domnevno zaradi spremembe podnebja. O njegovi navzočnosti pri nas pričajo posamične 



najdbe zob, kosti in oklov v različnih krajih Slovenije ter skoraj popolnoma ohranjeno okostje, 

najdeno v Nevljici pri Kamniku.  

 

Del mamutovega okla, najdenega v Dvorjanah pri Dupleku, Pokrajinski muzej Maribor 

 

 

  



MAMUT 

Pravilno dopolni stavke in na spodnji sliki pobarvaj ustrezno polje. 

  

 

Mamut je bil prebivalec 

ledenodobnih 

step.              1 

gozdov.         2 
 

V ustih je imel ______ 

zobe, meljake. 

štiri 13 

tri 14 

 

Zrastel je do višine 1 m.                       3 

3,5 m.                    4 
 

Z njimi je uspešno 

mlel 

stepsko rastlinje. 15 

meso. 16 

 

Imel je dolgo rdečkasto 

dlako, ki ga je ščitila pred 

mrazom.       5 

soncem.        6 
 

Mamuti so 

izumrli pred 

1000–2000 leti. 17 

10.000– 2.000 leti. 18 

 

Maščobno grbo je 

imel 

na hrbtu in glavi. 7 

na trebuhu. 8 
 

Izumrli so zaradi podnebnih sprememb.       19 

izbruha vulkana.               20 

 

Njegova ušesa so bila majhna. 9 

velika. 10 

 

O njegovi 

navzočnosti pri nas 

pričajo najdbe 

kosti, zob in oklov.  21 

mamutovih kož.        22 

 

Ukrivljeni okli so rastli v mladosti. 11 

celo življenje. 12 

 

V Nevljici je bilo 

najdeno 

mamutovo okostje.       23 

zamrznjen mamut.       24 

 

 


