DEN MÄNSKLIGA
RESAN
1

X

2

Titta på släktträdet som sitter på väggen. Var hittar du de arter som lever nu?
1. Högst upp			
X. Längst ner			
2. I mitten
Titta och känn på skallarna framför släktträdet. Vilken art har störst kindtänder?
1. Homo sapiens		
X. Parantrophus boisei
2. Homo
								 neanderthalensis
Mitt emot släktträdet finns en monter med två vuxna individer av
Australopithecus afarensis. Titta på dem. De var säkert bra på att...
1. Springa			X. Simma			2. Klättra
Hitta den orange pelaren med Parantrophus boisei i. Titta på pelaren.
I vilken miljö levde Parantrophus boisei?
1. Djungel			X. Savann			2. Öken
Parantrophus boisei hade stora, platta tänder och kraftiga tuggmuskler.
Vad åt den?
1. Kött				X. Fisk				2. Torra sega växter
Gå till montern med den sittande honan av arten Homo habilis.
Vad tittar hon på?
1. En jättefågel		
X. Sitt sår			
2. En blomma
Vad håller Homo habilis-honan i handen?
1. Ett verktyg			
X. Ett ben			

2. En fågel

Hitta montern med en individ av Homo ergaster och ett skelett i.
Hur gammal tror du att han var när han dog?
1. 8-10 år			
X. 18-20 år			
2. 28-30 år
Gå till montern med de tre neandertalarna och titta på dem. Vad åt de?
1. Bara växter			
X. Bara fisk			
2. Mycket kött
Vad stämmer om neandertalarnas hjärna? Tips: Jämför skallarna vid släktträdet.
1. De hade störst hjärna av X. De hade mindre hjärna 2. De hade minst
alla förmänniskor.		
än vår art.			
hjärna av alla.
Gå till montern med mannen med spjutet. Han tillhör vår art, Homo sapiens.
Vad siktar han på för djur? Tips: Titta på väggen.
1. En sabelkatt			
X. En jättehjort		
2. En mammut
Vad stämmer om vår art, Homo sapiens?
1. Uppstod i Europa.		
X. Uppstod i Afrika.		

2. Uppstod i Asien.
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