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1. Wetenschappers vonden al heel veel resten van verschillende soorten prehistorische mensen. Sommige van die soorten 
leefden op hetzelfde moment of zelfs op dezelfde plaats. Onze evolutie verliep immers wijd vertakt.

Plaats onderstaande soorten op de juiste plaats op de tijdslijn. Op de tablets vind je ook de betekenis van de naam die de 
wetenschappers hen gegeven hebben. Zet die onder hun wetenschappelijke naam.

2. Onze wieg staat in Afrika. We zeggen dit zo omdat onze oudste voorlopers enkel op dit continent voorkwamen. 

Arceer Afrika op deze kaart.  
Latere voorlopers kwamen 
elders voor: duid ook de 
verspreidingszone van de Homo 
neanderthalensis aan.

De Galerij van de Mens - Onze Evolutie
Werkblad - Niveau 2

Evolutie van de Mens

Welkom in de Galerij van de Mens. Het onderdeel Onze Evolutie  bestaat uit twee zaaldelen. In het eerste deel zie je de resten van 
prehistorische mensen die enkel in Afrika leefden. In het tweede deel merk je dat onze voorouders ook andere delen van de wereld 
bevolken en ga je ook op bezoek bij onze neven, de hogere mensapen. Je leert wanneer vuur voor het eerst gebruikt werd, welke 
werktuigen er gemaakt werden, wat er gegeten werd en nog heel veel meer.
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b. Homo habilis
------------------------------------------------

d. Homo neanderthalensis

------------------------------------------------neanderthaler
f. Sahelanthropus  tchadensis

------------------------------------------------

e. Homo sapiens

------------------------------------------------

c. Homo erectus
------------------------------------------------

a. Australopithecus afarensis  ('Lucy')
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3. De man van Spy is heel erg beroemd. Dit skelet werd in 1886 ontdekt in een grot. 

In welk land ligt Spy? -------------------------------------

Tot welke mensensoort behoort de man van Spy?

a. Homo sapiens

b. Australopithecus afarensis 

c. Homo neanderthalensis

Mens(apen)
 
1. In het tweede gedeelte van de zaal maak je kennis met onze verre neven bij de 

dieren. Mensen behoren tot de groep van de zoogdieren. Binnen die groep worden 
we nog eens verder ingedeeld bij de primaten. Van alle primaten zijn wij het nauwst 
verwant met de hogere mensapen. 

Kijk goed tussen de afbeeldingen en duid de 4 hogere mensapen aan die onze dichtste 
familieleden zijn.



       3  Mens - werkblad - niveau 2

2. Op het meubel vlak voor de mensapen zie je enkele handen liggen.. 

Hieronder zie je reeds de hand van een Australopithecus sediba, één van onze voorlopers, getekend.Teken aan de linkerkant de 
hand van de orang-oetan en aan de rechterkant jouw hand. Zorg dat je duidelijk kan zien welk het grootste is. 

3. Dankzij het bestuderen van het tandglazuur weten we heel veel over de voedingsgewoontes van onze voorouders. Wie eet wat? 
Wie ging op jacht en wie at planten?

A. Verbind de onderkaken met het juiste 
     voedingsmiddel.

chimpanseemoderne mensParanthropus boisei

Homo sapiens  gorilla Sahelanthropus tchadensis

Arceer de hoeveelheden en vergelijk 
met dagelijkse voorwerpen.

B. Hoe groot zijn de hersenen van een gorilla, een Homo sapiens 
en een Sahelanthropus tchadensis. 
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Cultuur
1. Welke mensensoort maakte voor het eerst kunstvoorwerpen? -----------------------------

Maak hieronder een tekening van 2 van die kunstwerken:

Dit is een --------------------------------------          Dit is een ------------------------------------------
gemaakt van ---------------------------------          gemaakt van -------------------------------------

2. A. Het gebruik van vuur gaf onze voorouders heel wat voordelen. De eerste die zelf vuur kon aanmaken was 

      de Homo --------------------------------- Ze deden dit ongeveer 1 miljoen jaar geleden.

         B. Noteer zelf 3 voordelen van het gebruik van vuur. a. --------------------------------------------------------------------------------------

      b.--------------------------------------------------------------------------------------
 
      c.--------------------------------------------------------------------------------------

3. De Homo sapiens kon al zeer gespecialiseerde werktuigen maken met silex (= vuursteen). Teken hieronder een steker (dient 
om te kerven), een boortje en een kling (dient om te snijden).

4. Vul het kruiswoordraadsel aan. Als je klaar bent, vind je in de verticale kolom het woord dat je nodig hebt om de zin onderaan 
aan te vullen.

1. De Homo heidelbergensis gebruikte dit als favoriet jachtwerktuig.
2. Welke ontdekking zorgde voor meer veiligheid, verhoogde het 

groepsgevoel, gaf ons licht en zorgde dat we ons voedsel beter 
konden bereiden?

3. Welke voorouder werd gevonden in Spy?
4. Dit is de wetenschappelijke naam voor mens.
5. Welk groot druppelvormig werktuig vinden we terug bij de Homo 

erectus en de Homo neanderthalensis?
6. De Homo sapiens maakte heel beroemde vrouwenbeeldjes. Hoe 

heet zo een beeldje?
7. Welk uit vogelbeen gemaakt muziekinstrument vind je bij de 

Homo sapiens?
8. In de eerste zone ligt een schedel van een Sahelanthropus 

tchadensis. Welke naam kreeg dit fossiel?
9. De neanderthalers legden hun doden in een ….
10. Met welke van de hogere mensapen loopt onze evolutielijn het 

langst gemeenschappelijk?
11. Lucy, de Australopithecus afarensis, was een twee/vier-voeter. 

(schrappen wat niet past)
Voor de uitvinding van het schrift leefden onze voorlopers tijdens de ----------------

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 


