De første mennesker

(side 4-9)

Karakteriser perioden
• Hvordan var Jorden befolket omkring periodens begyndelse? (brug bl.a. kortet side 6)
• Hvordan var Jorden befolker omkring periodens afslutning? (brug bl.a. kortet side 6)
• Hvilke klimatiske forandringer skete der i løbet af perioden?
• Find fem ord eller begivenheder fra kapitlet, som du synes karakteriserer perioden.
Tip en 8’er
Når du har læst side 4-9, kan du udfylde tipskuponen.
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For 200.000 til 30.000 år siden levede neandertalerne i Afrika (1),
Europa (x), Sydamerika (2)
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Hvor kom arten Homo sapiens først til? Afrika (1). Sydamerika (x),
Grønland (2)
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Et andet navn for arten Homo sapiens: Sydaber (1), Neandertaler (x),
Cro-magnon-mennesker (2)
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Hvem er Venus fra Willendorf? En lille stenskulptur (1),
Rester af den ældste kvinde i verden (x),
Kvinden der fandt skeletrester af neandertalerne (2)
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Hvor har man fundet mange hulemalerier?
Sydfrankrig (1), Danmark (x), England (2)
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Verdensdel, hvor man har fundet de ældste rester af fortidsmennesker:
Asien (1), Afrika (x), Europa (2)

M

L

N

Hvad er Weichel-istiden? Den første istid i Verden (1),
En istid for 3-4 mio. år siden (x), Den sidste istid (2)

A

O

E

Arten Australopithecus afarensis levede for 3-4 mio. (1), 1 mio. (x),
200.00 (2) år siden
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Løsning: ________________________________________________________________________________________

Hvorfor forsvandt neandertalerne?
Side 6 kan du læse, at neandertalerne forsvandt for omkring 30.000 år siden. Der er forskellige teorier
om, hvorfor det skete. Find i bøger og på internettet forklaringer på, hvorfor neandertalerne forsvandt.
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Tidslinje
• Lav en tidslinje, der dækker hele perioden. Hvert år skal fylde lige meget på tidslinjen.
• Marker på tidslinjen hvornår de forskellige menneskearter (se side 5) levede, og hvornår der skete

•
•

klimatiske forandringer.
Ud fra tidslinjen skal du vurdere i hvor stor en procentdel af perioden har der levet Homo Sapiens.
Forlæng tidslinjen op til nutiden. Vurder, i hvor stor procentdel af den samlede levetid for menneske
arten, at Homo sapiens har eksisteret.

Homo sapiens’ afløser?
Nye menneskearter opstod. Forestil dig, at der opstod en ny menneskeart, der overtog Jorden, fordi den
var bedre til at klare sig end os.
• Hvordan tror du at, at fremtidens menneskeart vil være bedre end nutidens? Beskriv fem områder,
hvor fremtidens mennesker vil være bedre end os.
• Find et navn til den nye menneskeart. Navnet skal beskrive noget af det som de nye mennesker er
gode til.
• Forestil dig, at du lever blandt fremtidens menneskeart. Du skal skrive et afsnit i en historiebog, der
handler om fortidens mennesker: Homo sapiens. Afsnittet skal forklare, hvad Homo sapiens var gode
til, hvad de var dårlige til, og hvorfor de blev afløst af en ny menneskeart.

Lucy
Se billedet af Lucy side 4, og læs om hende side 5.
• Sammenlign et nutidigt menneske med Lucy. Hvad er de største forskelle?
• Hvis forandringerne af menneskerarten fortsætter på samme måde, hvordan vil mennesket så se ud
om 4 mio. år? Tegn evt.
• Hvilke faktorer kan medvirke til, at mennesket ser anderledes ud om 4 mio. år?
Ud fra fund af kranier og knogler kan forskerne regne ud, hvordan de tidlige mennesker så ud.
Men de ved intet om, hvad de tænkte. Se på billedet af Lucy.
• Hvordan tror du hendes liv var, da hun var lige så gammel som dig?
• Hvad tænkte hun på, og hvilke følelser havde hun?

Hvornår begynder historien?
Historien handler om menneskers liv i samfund.
• Hvornår mener du, at de første mennesker opstod?
• Hvad afgør om et væsen er et menneske eller et dyr? Nævn 5 kriterier, som, du mener, er afgørende
for, om et væsen er et menneske og ikke et dyr.
I kapitlet nævnes forskellige menneskearter.
• Er disse menneskerarter dyr eller mennesker ud fra dine kriterier? Find flere oplysninger om arterne
på biblioteket og på internettet. For hver menneskeart skal du skrive argumenter for og imod, at man
kan kalde dem for mennesker. Hvis du ikke kan finde argumenter, så skriv, hvad du mangler at vide
om arterne, for at kunne afgøre om de er mennesker eller dyr.

Hulemalerier
Under den sidste istid levede der mennesker i Europa.
• Billedet på side 7 forestiller nogle hulemalerier. Skriv en lille historie om, hvem der malede dem, og
hvorfor de gjorde det. Overvej fx, hvorfor det lige var byttedyrene, de valgte at male.
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