
 

ORODJE IZ KAMENE DOBE IN 

OPAZOVANJE RAZLIČNIH VRST 

KAMNIN 

 

Povezan praktični poskus 

 

Orodje iz kamene dobe in vrste 

kamnin     

Opis 

 

Učenci spoznajo, kako so si ljudje v 

kameni dobi izdelovali orodja in 

katere materiale so uporabljali. Pri 

tem učenci spoznavajo različne 

vrste kamnin. 

Učni cilji 

 

Spoznajo vrste kamnin tako, da 

opazujejo in primerjajo njihove 

značilnosti. 

Opišejo vrste in uporabo orodij v 

kameni dobi. 

Predstavijo materiale, ki so jih 

uporabljali za izdelavo orodja v 

kameni dobi. 

Se naučijo, kako so v kameni dobi 

izdelovali kamnito orodje. 

Povezani šolski predmeti 

 

Zgodovina, umetnost, znanost, 

kemija, geologija, inženirstvo. 



 

Predpriprava za učitelja:  

 

Pripravite materiale, potrebne za 

praktičen poskus. 

Poiščite različne vrste kamnin za 

testiranje. 

Dodatna dejavnost: Učitelji 

pripravijo različne predmete iz 

raznih materialov, učenci pa 

morajo poiskati naravne ter take, 

ki so bili na voljo v kameni dobi. 

Učitelji pripravijo kamenje, veje, 

rogovje, kos usnja, naravne vrvi 

(juta ali podobno) in nekaj 

sodobnih materialov: blago, 

plastika, steklo, keramika, jeklo… 

Predpriprava za učenca 

 

Brez. 

Priporočljiva starost 

 

8-15 let. 

Trajanje 

 

2-3 ure. 

Zahtevnost 

 

Srednje zahtevno. 

 



 

Opis učne ure po korakih:  

1. Učitelj predstavi temo – Kamena doba. Kako so ljudje takrat živeli? 

Ali so uporabljali kakšna orodja? Katere materiale so imeli na voljo v 

tistem času? 

Učitelj lahko prikaže naslednji video: 

https://www.youtube.com/watch?v=KV6lpX79G2g&feature=youtu.be  

2. Kateri materiali so bili na voljo v času kamene dobe? 

 

Učitelj na mizo postavi različne 

predmete in povabi razred na 

ogled.  

 

 

Nato učitelj določi dve mesti (na primer dve mizi). Pri prvi mizi naj 

postavi list z napisom NARAVNI MATERIALI, pri drugi pa SODOBNI 

MATERIALI. Učencem naroči, naj vzamejo vsak po en predmet iz mize z 

vsemi predmeti in ga postavijo na pravo mizo, glede na to, ali je naraven 

ali sodoben. Nato lahko učitelj učence vpraša, ali so bili naravni materiali 

na voljo v kameni dobi. Otroci bodo spoznali, da so nekateri materiali 

naravni, vendar za njihovo izdelavo potrebujemo sodobne tehnike, ki jih 

v kameni dobi niso poznali – na primer steklo. 

3. Orodja v kameni dobi. 

https://www.youtube.com/watch?v=KV6lpX79G2g&feature=youtu.be


 
Zakaj potrebujemo orodja? Ali lahko opišete nekaj orodij, ki so v uporabi 

danes? Zakaj so ljudje v kameni dobi potrebovali orodje? Kako so jih 

ustvarili? 

Učitelj predstavi različne vrste kamnitih orodij. 

KAMNITO ORODJE je v najsplošnejšem pomenu vsako orodje, ki je delno 

ali v celoti izdelano iz kamna. Čeprav še danes obstajajo nekatere 

kulture, ki jih pogosto uporabljajo, je večina kamnitih orodij povezana s 

prazgodovinskimi (zlasti kamenodobnimi) kulturami, ki danes ne 

obstajajo več. 

Kamen so skozi zgodovino uporabljali za izdelavo najrazličnejših orodij -

osti puščic, sulic, ročne sekire… Kamnito orodje je lahko izdelano iz 

surovega ali klesanega kamna, slednjega oblikuje klesar. 

Orodja iz klesanega kamna so narejena iz kriptokristalinih kamnin, kot je 

kremen, z značilnim postopkom klesanja. Preprostejša oblika klesanja je 

udarjanje kamnitih kosmičev iz jedra materiala z uporabo kladiva ali 

podobnega tršega predmeta. 

Kremen se s klesanjem jedra najprej preobrazi v grobo eno- ali 

bifacialno predobliko, nadalje pa se ga kleše s tehnikami luščenja z 

mehkim kladivom ali z luščenjem robov s pritiskom. 

Video, kako so ljudje v kameni dobi izdelovali kamnita orodja: 

Making Stone Tools | Unit 6: Big History Project | OER Project - YouTube 

4. Izdelava kamnitega orodja – sekire. Prvi del praktičnega poskusa.  

5. Drugi del praktičnega poskusa. Učitelj lahko poveže tematiko 

kamnitega orodja z vprašanji o vrstah kamnin – ali učenci poznajo 

različne vrste kamnin? Katere lastnosti so najboljše za izdelavo kamnitih 

https://www.youtube.com/watch?v=SrvPOkMs4U4


 
orodij? Kamen se mora luščiti, da ga lahko ostrimo. Ne sme biti pretrd 

ali premehak. Uporaba kamna je odvisna od njegove trdote – trše 

kamne so uporabljali kot orodje za ustvarjanje kamnitih luščin iz drugih 

kamnov. Dandanes lahko kamne spoznamo podrobneje. Možnost 

prepoznavanja kamnin omogoča znanstvenikom, inženirjem in drugim, 

da izberejo najboljšo kamnino za svoje potrebe. 

Vir: Stock fotografija 

Učitelj učencem pokaže video o kamninskem krogu, če nimajo 

predznanja o tej temi: 

Types Of Rocks | The Dr. Binocs Show | Learn Videos For Kids - YouTube 

RAZLIČNE VRSTE KAMNIN:  

Namigi za prepoznavanje vrste kamenja 

Najprej določite, ali je vaša kamnina magmatska, sedimentna ali 

metamorfna. 

Magmatske kamnine, kot sta granit ali lava, so žilave, zamrznjene taline 

z malo vidne teksture ali plasti. Takšne kamnine vsebujejo večinoma 

črne, bele in/ali sive minerale. 

https://www.youtube.com/watch?v=CeuYx-AbZdo


 
Sedimentne kamnine, kot sta apnenec ali skrilavec, so strjene usedline s 

peščenimi ali glinastimi plastmi. Običajno so rjave do sive barve in lahko 

vsebujejo sledi fosilov, vode ali vetra. 

Metamorfne kamnine, kot je marmor, so žilave, z ravnimi ali ukrivljenimi 

plastmi (foliacijo) svetlih in temnih mineralov. Na voljo so v različnih 

barvah in pogosto vsebujejo bleščečo sljudo. 

6. Nato vsak učenec dobi kamen in ga opazuje. Svoje ugotovitve in 

opažanja naj zapišejo na list papirja. Poskusite ugotoviti, katere tehnike 

so lahko uporabljali v kameni dobi in kako. 

Oblika kamnine, skupaj z morebitnimi delci, ki jo sestavljajo, vam lahko 

pomaga pri odločitvi, za katero vrsto kamnine gre. Ali ima kamnina 

proge, različne plasti ali kakšne druge edinstvene značilnosti? Bodite 

pozorni na barvo kamnine in njen lesk. Ali je kovinski ali nekovinski? 

Preverite sestavo površine kamnine. Je gladka, hrapava, grbinasta, 

koničasta ali zaobljena? Bodite previdni, robovi so lahko zelo ostri. 

Opišite občutek. Če kamnina na otip spominja na brusni papir, je 

verjetno peščenjak. 

Tudi zvok vam lahko pomaga prepoznati kamen. Kosi kremena, ki jih je 

najbolje uporabiti za sekiro iz kremena, kot so jo poznali v kameni dobi, 

imajo ob udarcu glasnejši in jasnejši zven, kot porcelan. Poskusite slišati, 

kakšne zvoke lahko ustvarite z udarjanjem kamenja. 

Za primerno uporabo glede na naše potrebe, je dobro vedeti, kako 

trdna je kamnina. V sodobnem času uporabljamo Mohsov test trdote, 

da ugotovimo, ali je mineral mogoče opraskati z drugim mineralom in 

katerim, ali ne. V kameni dobi so ljudje preprosto popraskali dve skali 



 
drugo ob drugo in opazovali, katera je opraskana – ta je mehkejša in 

druga trša. 

Ko ste zaključili z opazovanjem in testiranjem kamnin, je čas, da se 

odločite, katero vrsto kamnine imate. Lahko si pomagate z določevalnim 

ključem za kamnine, da ugotovite, katera se najbolj ujema z rezultati 

vaših testov. 

Ocenjevanje 

Opišite različne vrste kamnitih orodij. Kako so jih izdelali v kameni dobi? 

Naštej materiale, ki so bili na voljo v kameni dobi, in nekaj predmetov, 

narejenih iz njih. 

Opišite kamninski krog. 

Katere značilnosti kamnin so lahko ljudje prepoznali v kameni dobi in 

kako? 

Zakaj je pomembno poznati značilnosti kamnine, če jo želimo uporabiti 

kot orodje? 

 


