
GALDERAK

1) Aztarnategi batean giza-hezur bat aurkitu da, baina ez dakigu zein giza-
espezierena den: Heidelbergensis, Neanderthal edo Sapiens. Zein espezie motaz ari 
gara?

a.- Mamut hezurrak eta zeramika azaldu direnez, Sapiens nekazaria da 
b.- Trikuharri batean utzitako Neanderthal baten gorpua da 
c.- Heidelbergensis gizakia da, arrantzarako arpoiak erabiltzen zituelako 
d.- Sapiens ehiztari batena da, arpoiak eta azkon puntak azaldu direlako 

Esaldi zuzena (letra): d
Erantzuna (espeziea): Homo sapiens ehiztaria…

2) Giza espezie baten hezurrekin batera, elefantearen hezurrak aurkitu dira. Zein 
gizakitaz aria gara? 

a.- Neanderthala da, hura elefanteen artean bizi baitzen. 
b.- Elefanteak klima hotzekoak direnez, Izotz Aroko Sapiens ehiztaria izan behar du 
c.- Heidelbergensis gizakia da, klima epeleko piztiekin batera bizi zena 
d.- Sapiens nekazaria da, elefantea etxekotzen saiatu zena 

Esaldi zuzena (letra): c
Erantzuna (espeziea): Homo heidelbergensis……………

3) Koba batean labar artea azaldu da. Irudien artean bisontea eta elur-oreina 
azaltzen dira. Noizkoak dira margoak? 

a.- Izotz Arokoak, Neanderthalak margotuak. 
b.- Izotz Arokoak, Sapiens ehiztariak margotu zituen Goi Paleolitoan 
c.- Heidelbergensis gizakiak egin zituen duela 300.000 urte 
d.- Sapiens nekazariak margotu zituen bere etxea apiantzeko. 

Esaldi zuzena (letra): b
Erantzuna (espeziea): Homo sapiens ehiztaria…



GALDERAK

Definizioak           

Definizioetaz baliatu hitz hauek betetzeko. Ondoren, hitzak dagozkien esaldietan 
txertatu. 

1:  e g o k i t z a p e n a
Ingurugirora moldatzea 

2: I z o t z A r o a 
Neanderthala bizi zen aldia 

3: L a b a r  a r t e a
Sapiens ehiztariaren adierazgarria 

4: e l e f a n t e a
Heidelbergensisen garaian bizi zen 

5: e l u r  o r e i n a
Klima hotzeko ugaztuna 

6: T r i k u h a r r i a k 
Sapiens nekazariak eraiki zituen 

A.- Goi Paleolitoko bizimodua nomada eta latza bazen, badakigu joera sinbolikoak ere 
garrantzia handikoak zirela , kobetan Labar artea….. eta apaingarriak aurkitzen baitira. 

B.- Neolitoan hildakoak gordetzeko…Trikuharriak…. erabiltzen ziren, bizien eta hilen 
munduak bananduz. 

C.- Klima epela aldatu zen eta …Izotz Aroa………………….. hasi zen. Ordurarte bizi 
izandako espezieak desagertu ziren (…elefantea.., makakoa, eta abar) eta beste batzuk 
agertu ziren, …elur-oreina… bezala. Gizakiaren kasuan, egokitzapena..teknologian
nahiz ezaugarri fisikoetan islatu zen. 




