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UVOD

 Prazgodovina je najdaljše obdobje v človeški zgodovini. Traja od časa, ko so se pojavili 
prvi človeški predniki pa do izuma pisave 3000 let pred našim štetjem.

 PRAZGODDOVINO delimo na KAMENO DOBO in DOBO KOVIN.



KAMENA DOBA



STARA KAMENA DOBA ali PALEOLITIK

 Prvi ljudje so se pojavili na območju današnje 
Afrike.

 Živeli so v skupinah (5-10 članov).

 Delitev na moške in ženke.

 Preživljali so se z lovom in nabiralništvom.

 Na začetku so živeli na prostem, kasneje v 
jamah in preprosto izdelanih hiškah.

 Uporabljali orožje in orodje izdelano iz 
kamna.

 Niso si znali razlagati naravnih pojavov, zato 
so jih predpisovali bogovo, ki so jih častili z 
jamskim poslikavami.





SREDNJA KAMENA DOBA ali 
MEZOLITIK
 Ker je nastopila otoplitev se je veliko ledenikov stalilo, zato 

so nastale nove reke in jezera.

 Ljudje spoznajo prednosti, ki jim ponuja življenje v bližini 
rek in morja.

 Začnejo uporabljati novo orožje in orodje(lok, mreže, 
vrše…)

 Za prevoz po rekah začnejo uporabljati deblake (čolnički, ki 
so bili izdelani iz samega samega kosa drevesnega debla).

 Pomembna novost je udomačitev psa, ki jih je opozarjal na 
nevarnosti in pomagal pri lovu.

 Iz blata in lesa začnejo graditi trdnejše hiške, ki jih 
imenujemo KOLIBE.

 Spoznajo, da za preživetje potrebujejo drug drugega, zato 
se začnejo povezovati v večje skupine(do 30 članov).





MLAJŠA KAMENA DOBA ali NEOLITIK

 Pojavi se nova oblika poljedelstva, ki ga imenujemo NAMAKALNO poljedelstvo.

 Ljudje spoznajo koristi, ki jim živali lahko ponudijo, zato začnejo udomačevati prve 
živali(koze, ovce).

 S časom spoznajo novo tehniko pridobivanja plodne zemlje, ki jo imenujemo 
POŽIGALNIŠTVO. To povzroči nastanek NEOLITSKE REVOLUCIJE.

 Lovci in nabiralci se začnejo ukvarjati z poljedelstvom in živinorejo.

 Začnejo udomačevati še druge živali(kokoši, konje, prašiče...).

 Pojavi se novo orodje; motika, ralo, srp...





DOBA KOVIN



BAKRENA DOBA

 Človek iz bakrene rude začne pridobivati baker iz katerega začne izdelovati orožje in 
orodje.

 Pojavi se nova oblika naselitve, ki jo imenujemo MOSTIČARSTVO oz. KOLIŠČARJI.

 V tem času se razvijejo prve obrti: lončarstvo, usnjarstvo , izdelovanje nakita…



BRONASTA DOBA
 Z mešanjem kositra in bakra so pridobili novo kovino BRON, ki je bil trši.

 Razvijejo prve pisave ter pojavijo prve visoke civilizacije(Egipt, Amerika..). 

 Ljudje začnejo med seboj menjati dobrine, pojavi se prva oblika trgovine. 

 Na manjših vzpetinah začnejo nastajat utrjena naselja – GRADIŠČA.



ŽELEZNA DOBA

 Z njegovo uporabo se je način življenja ljudi temeljito izboljšal. 

 Veliko ljudi opusti poljedelstvo in živinorejo, ker se razvijejo novi poklici (talilci, rudarji, 
kovači). 

 Ljudje so se začeli razlikovati in deliti po premoženju(bogati in revni).



PRAZGODOVINA NA SLOVENSKEM

• NEANDERTALČEVA PIŠČAL – IZ DIVJIH BAB

Najstarejše glasbilo na svetu staro 60.000 let je piščal, ki jo je izdelal neandertalec iz 
medvedje kosti. Trenutno se nahaja v Narodnem muzeju Slovenije.

• ŠIVANKA – POTOČKA ZIJALKA

V kameni dobi, je bilo na tem mestu središče lovcev. Tu so bile najdene kosti več kot 40 
različnih vrst živali in več kamnitih konic puščic. Najpomembnejše odkritje je bila 
najstarejša šivanka na svetu.

• SITULA Z VAČ ALI VAŠKA SITULA

situla, ki je nastala v času železne dobe. Okrašena je s človeškimi in živalskimi figurami, 
ki opisujejo pomembne dogodke iz življenja nekega verjetno vplivnega človeka. Trenutno 
se nahaja v Narodnem muzeju Slovenije.





KVIZ

1. Kje so se pojavili prvi praljudje?

2. Kaj je deblak?

3. Zakaj so praljudje udomačevali pse?

4. Kaj so mostiščarji oz. koliščarji?

5. Koliko je staro najstarejše glasbilo na svetu?



LITERATURA IN VIRI

KNJIGE: 

Naudin, Claude. Cug, Marie-Lise, Zgodovina sveta, Nova Gorica,1997, Educa

O. Janša, D. Mihelič, Vodnik po svetovni zgodovini s kratkim pregledom zgodovine 
Slovencev, Ljubljana, 2005, Tehniška založba Slovenije

Jürgen, Kovačič, Zgodovina človeštva. Tržič, 1993, Učila

SPLETNE STRANI:

https://sl.wikipedia.org

https://prezi.com



HVALA ZA VAŠO 
POZORNOST
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