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Mešanice človeka in živali 
SFINGA 
Sfinga je mešanica človeka in živali. 
Večinoma ima človeško glavo in trup živali, 
včasih tudi ogromna krila. Tu in tam pa je 
upodobljena še z repom zmaja ali ali dru-
gih plazilcev. Zdi se, da so oči sfinge usmer-
jene v nekaj, česar človeške oči ne morejo 
uzre$. Čeprav je sfinga najpogosteje pove-
zana z Egiptom, jo najdemo tudi pri Fe-
ničanih, Sircih in Grkih. Pri Egipčanih naj- 
demo sfinge, ki imajo namesto človeške 
glave glavo ovna, sokola ali vrabca. Sfinge 
so bile simbol modros$ in varuhinje temp-
ljev, zato so do templjev vodile aleje sfing. 
Najbolj znana je Velika sfinga v dolini Gize, 
nedaleč od piramid. Z levjim telesom in 
človeško glavo je obrnjena pro$ vzhodu. 
Visoka je okoli 20 metrov, dolga pa okoli 
73 metrov.  
Lev je bil v Egiptu zelo pomemben simbol. 
Povezovali so ga z močjo sonca. Velika 

sfinga je v teku časa že nekajkrat izginila v 
pesku in je bila potem znova izkopana. 
Namen in čas nastanka Velike sfinge iz      
Gizeja še vedno nista popolnoma znana, 
zato obstajajo dvomi glede njene staros$. 
Nekateri geologi pravijo, da je stara 
najmanj 7.000 do 9.000 let.  

Preberi in označi ustrezen odgovor.

Rešitev: 2. Rešitev je odkril Ojdip, nakar se je sfinga vrgla v prepad.

V grški mitologiji je bila sfinga krilata pošast, ki je imela sprednji del ženske in zadnji 
del leva. Živela je v Tebah in vsakemu mimoidočemu je zastavila vprašanje: „Kdo 
hodi zjutraj po š$rih, opoldne po dveh in zvečer po treh?“  

1.  Vodni drsalec: Na vodni gladini si, odvisno od časa dneva, za premikanje izbere 
število nog. 

2.  Človek: Kot otrok se premika po vseh š$rih, kot odrasel hodi z dvema nogama, 
v staros$ uporablja palico kot tretjo nogo. 

3.  Orangutan: Pravijo, da ima š$ri roke, njegove noge so namreč veliko bolj kakor 
za hojo primerne za oprijemanje in plezanje po drevju. 

Pogovarjaj se s sošolko ali sošolcem. Opiši ji oz. mu sfingo, ki jo vidiš na tej strani.

Pogovarjaj se s sošolko ali sošolcem. Opiši ji oz. mu sfingo, ki si jo sestavil_ sam_. 
Uporabi domišljijo. 




