
 

Zvok kamene dobe 

 

 

Povezan praktični poskus 
Zvok kamene dobe 

Opis 
Učna ura, ki združuje teorijo in 

prakso o kameni dobi in zvoku, 

kjer se domišljija učencev vključi v 

igro o zvočnem vtisu kamene 

dobe. Učenci se učijo interpretacije 

zvoka in izdelave piščali iz naravnih 

materialov. 

Učni cilji 
- Izvedeti več o zvoku 

- Pretvoriti besede v 

notranji/zunanji zvok 

- Izdelati piščal iz naravnih 

materialov 

- Uporabljati ročna orodja 

- Delati skupaj. 

Povezani šolski predmeti 
Zgodovina, matematika, 

inženirstvo, biologija, umetnost 



 

Predpriprava za učitelja:  

Pomembno je povedati, da to NI glasbeni tečaj. Gre za učenje o zvoku, a 

glasba se lahko zgolj zgodi. Glasbeno predznanje ni potrebno. 

Učna ura, ki združuje teorijo in prakso o kameni dobi in zvoku, kjer se 

domišljija učencev vključi v igro o zvočnem vtisu v kameni dobi. Spada v 

tematski sklop kamene dobe. 

Kot učitelj se morate tudi zavedati, da odpira mnoga čustva in je lahko 

težaven v določenih trenutkih. 

Ne glede na nežnost in spoštljivost uporabljenih metod, je lov lahko za 

nekatere sporen, vendar je pri poučevanju o kameni dobi neizogiben. 

Predlagam, da raje, kot bi ga imeli za tabu in nanj gledali s sodobnega 

zornega kota, menimo, da ga poskušamo uvideti z vidika 

kamenodobnega človeka: lov je bil  nujno potreben za življenje in 

preprosto vir beljakovin, orodja, toplote, oblačil, nakita, religioznosti itd. 

Podobno se morda zdi sodobnemu človeku sporna in žaljiva uporaba 

živalskih kož, vendar je bila za kamenodobnega človeka življenjska nuja. 

Kamenodobni človek živali ni živali lovil za zabavo, ampak za preživetje. 

Pri učni uri priporočamo uporabo živalskih kosti, saj je tako učna ura 

bolj pristna, pri delu s pravimi materiali se lahko veliko naučimo. Če tega 

ne želite, lahko uporabite druge sodobne materiale. 

Kosti in kože, predstavljene v učni uri, izvirajo iz ostankov hrane ali na 

cesti poginulih živali. 

Učenec naj uporabi ostanke kosti iz prehrane ali rastlinskih stebel za 



 
instrument, ob katerem doživlja veselje. Ugotovite lahko, da se učenci 

začnejo drugače zavedati živali in rastlin. 

Poučevanje kamene dobe lahko odpre veliko priložnosti za pogovor, 

razpravo, debato in nenazadnje pogled na naš čas, saj je svet 

kamenodobnega človeka osnova naše civilizacije. 

 

Predlagane teme za razpravo: 

 

- Kako se je kamenodobni človek prilagodil svojemu podnebju in kako se 

prilagajamo mi? 

- Zakaj je kamenodobni človek hodil na lov in zakaj lovi sodobni človek? 

- Zakaj so se selili lovci in zakaj se mi? 

- Zakaj so prvi kmetje pogosto živeli dolgo časa na istem mestu, nato pa 

se nenadoma preselili? 

Predpriprava za učenca 

 

Učenci naj imajo osnovna znanja o 

kameni dobi. Priporočamo, da se 

kot izhodišče vzamejo podatki o 

kameni dobi iz vašega kraja, saj bo 

tako imela za učence lokalni 

pomen. 

Predlagani materiali za zvočno 

pokrajino kamene dobe: glejte 

spodnje slike. 

Priporočljiva starost 
Od 12 let dalje. 

Trajanje 
4 ure. 



 

 

Opis učne ure po korakih:  

1: Kaj je zvok? Valovanje. 

 

2: Poskusite sestaviti zvočni slovar na tabli. To je precej zahtevna vaja, 

saj boste ugotovili, da pogosto nismo ravno dobri pri povezovanju 

besed z glasovi. Poskusite uporabiti metode poslušanja, ki so jih razvili 

raziskovalci zvoka: 

 

Ali lahko najdeš primere v učilnici? 

 

Zvočni znaki: to so zvoki, ki kažejo na vir zvoka, npr. kosilnica, vrtalnik, 

vožnja avtomobila… 

 

Toni: glasni, globoki, kričeči, grobi, hripavi zvoki… 

 

Izkušnje: zvok, ki me spominja na nek dogodek, npr. »zvok pljuska me 

spominja na dan, ko sem kot otrok padel v reko«. 

 

3:  Skupaj razvrstimo zvoke na  

a) Človeške zvoke 

Zahtevnost 

 

Srednje zahtevno 



 
b) Naravne zvoke 

 

4: Zvočna vaja 1: V učilnici naj bo tiho, naj ne bo prisotnih zvokov, ali 

izberite tih prostor zunaj. Učenci mirno sedijo in opazujejo zvoke. Učitelj 

zapiše zvoke, ki jih učenci poimenujejo, na tablo, ločeno po kategorijah 

človeški zvok/naravni zvok. 

 

5: Slišane zvoke prikažite na grafu z osjo x, ki prikazuje moč zvoka, in 

osjo y, ki prikazuje višino zvoka od nizke do visoke. 

 

6: Zvočna vaja 2: 

- Učenci morajo delati skupaj v parih. 

- Najboljše je, če se odpravite v naravo ali park. 

- En učenec naj zapre oči in pusti, da ga drugi učenec vodi naokrog. Naj 

poskusi prepoznati zvoke, nato naj ga drugi učenec odpelje stran.  

- Prvi učenec naj nato poskuša ugotoviti, kje je bil. Nato zamenjajte vloge 

   in ponovite postopek. 

7: Zvočna pokrajina iz kamene dobe 

Učence razvrstite po 4-5 učencev na skupino. 

Naloga: Vsaka skupina naj dobi določeno območje kamene dobe. 

Območje naj bo brez zvokov, tako naravnih kot človeških. Učenci naj 

nato prikažejo zvočno izkušnjo iz svojega območja, na primer lov, gozd, 

bivališče... V pomoč je napisanih nekaj predlogov za zvočne prostore, 

delavnice ali živali. Učenci lahko poiščejo primere zvokov na internetu. 

Območja kamene dobe so prikazana na spodnjih slikah. 



 
Opomba: Slike so zgolj predlogi. Najbolje bi bilo, če učitelj dobi in 

pokaže slike iz svojega kraja/države, ki so učencem bližje in bolj 

poznane. Uporabljene slike so v glavnem iz centra kamene dobe 

Ertebølle na Danskem in morda nimajo enakega pomena za vse 

učence, na primer učence iz Španije ali Grčije.  

 

Delavnica izdelkov iz kremena: 

Zvoki narave: ptice, žuželke, veter 

Človeški zvoki: ritmično udarjanje po kremenu, kamnih, udarjanje 

kremena ob rogovje, zvoki delavnice, litofon… 

Naselje 

Naravni zvoki: pasji lajež, ptice, 

Človeški zvoki: govorjenje, petje, glasba, bobnanje, zvoki obrti, 

smrčanje… 

Pragozd: 

Človeški zvoki: prizor lova, žvižganje, kričanje… 

Naravni zvoki: veter, veter v drevesih, žuželke, ščurki, volk, rdeči jelen, 

frfotanje ptic... 

Ob morju 

Zvoki narave: valovi, valovanje vode, kit, skakanje rib, morske ptice, 

tjulnji 

Človeški zvoki: ljudje veslajo v ritmu, mečejo se mreže, mamljivi zvoki, 

zvok kamenja na obali 

8: Izdelava piščali po navodilih iz praktičnega poskusa. 



 
9: Uporaba piščali v kamenodobni zvočni pokrajini:  

Vsaka skupina mora uporabiti svojo piščal v določeni zvočni pokrajini 

kamene dobe: Kako so lahko piščal uporabljali v pragozdu, kako v 

naselju…? 

 

Slike 

Delavnica izdelkov iz kremena 

Predlagani materiali: kremen (pozor, kremen je oster kot britev!), rogovje, 

keramika, ostrige ali druge školjke, drugo kamenje 

 

Slika 1 Iz leve kremenove luske, diskaste sekire, sveder, jedrne sekire, orodja: 

kamen, rogovje; model čolna na hlodovino. 

 



 
Slika 2. Kup ostankov iz kremenarne. Bodite pozorni na različne barve 

kremena. Rjavi kremen je iz Francije, svetlo siv je z otoka Lolland na Danskem, 

temno siv je lokalni kremen Ertebolle. 

Naselje 

Predlagani materiali: kremen, rogovje, krzno, kosi lesa, usnjeni kosi 

(oblačila), keramika ali karkoli, kar si lahko predstavljate, da bi bilo tam.

 

Slika 3: Okrogle koče 

  

 

Slika 4: Domača koča v Ertebolle 



 
Pragozd 

Predlagani materiali: različne slike lokalnih divjih živali iz kamene dobe, 

kosi lesa, koščene piščali.

 

 

Slika 5 Plen: Lisica in jazbec (vsa krzna so od živali, ki so žrtve cest). 



 
 

 

Slika 6: Divji vol 

 

 

Slika 7: Rdeči jelen 

 

 

Slika 8: Volk 



 
Ob morju 

Predlagani materiali: lesene palice, votel les ali karkoli, kar lahko povzroči 

zvok čolna, voda. 

 

Slika 9: Lovljenje rib s kopjem 

 

Slika 10: Veslo v stilu Tybring Vig 



 

 

Slika 11: Majhen valoviti potok – ljudje iz Ertebølle so obalna lovska kultura, ki 

je živela ob sladki ali slani vodi 

 

 

Slika 12: Past za jegulje 



 

 

 

 


