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Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.
1. Τι γνωρίζεις για τα κτερίσματα;

2. Τ
 ι ήταν ο οψιανός και τι κατασκεύαζαν οι Κυκλαδίτες με
αυτόν;

3. Τι γνωρίζεις για τα κυκλαδίτικα ειδώλια;
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Β. Συμπλήρωσε τη κατάλληλη λέξη από το πλάισιο μέσα στην πρόταση.
σπίτια, χαλκό, τηγανόσχημα, κτερίσματα, ειδώλια, Κυκλάδες,
οψιανός, χαρούμενοι, ευγενικοί, πλοία
Πριν από πέντε χιλιάδες χρόνια ένας σπουδαίος πολιτισμός
αναπτύχθηκε στα νησιά του κεντρικού Αιγαίου που λέγονται
…………………………
Με τα μικρά τους ………………………. ταξίδευαν στο Αιγαίο,
αντάλασσαν τα προïόντα τους και γνώριζαν κι άλλους πολιτισμούς.
Τα …………………………… ήταν φτιαγμένα από πέτρες και λάσπη,
πολύ κοντά το ένα στο άλλο.
Ήταν άνθρωποι ………………………….. και …………………………..
Όταν κάποιος πέθαινε τον έθαβαν έξω από την πόλη και
τοποθετούσαν κοντά του διάφορα αντικείμενα τα οποία οι
αρχαιολόγοι ονομάζουν …………………………
Ο ………………….. είναι μια μαύρη πολύ σκληρή πέτρα που έβγαινε
στη Μήλο.
Αργότερα έμαθαν να χρησιμοποιούν τον ………………………… κι
έφτιαξαν καλύτερα εργαλεία, όπως μαχαίρια και πριόνια, σφυριά και
σμίλες.
Τα πήλινα αγγεία τους τα διακοσμούσαν απ’έξω με πολύ ωραία
σχέδια. Άλλα είχαν σχήμα τηγανιού και γι’αυτό ονομάζονται
Τα σπουδαιότερα έργα των Κυκλαδιτών ήταν τα …………………………
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Γ. Συμπλήρωσε την ακροστοιχίδα
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• Ε
 ΦΤΙΑΧΝΑΝ ………………
ΑΠΟ ΚΟΧΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΙΝΕΣ
ΧΑΝΤΡΕΣ
• Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΣΤΙΣ
…………………
• ΕΤΣΙ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΝ ΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΒΑΖΑΝ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
• ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ
………..
• ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ
ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ …… ΚΑΙ
ΠΕΤΡΕΣ
• ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ 1 ΜΕ
2 …….
• ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ …….. ΚΑΙ
ΕΙΡΗΝΙΚΟΙ (αντίστροφα)
• ΗΤΑΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ
………………..
• ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΤΑ
………………………
• ΜΑΥΡΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΗ
ΠΕΤΡΑ
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Δ. Αντιστοίχισε τα σωστά.
Οι κάτοικοι των νησιών ήταν •
δεμένοι με τη θάλασσα.
Διακοσμούσαν τα αγγεία •
τους με ωραία σχέδια.
Καλλιεργούσαν σιτάρι, ελιές •
και αμπέλια που τους έδιναν
πολύ λάδι και κρασί.
Κατασκεύαζαν μικρά •
αγάλματα, τα ειδώλια.
Έφτιαχναν ωραία •
κοσμήματα, καρφίτσες,
βραχιόλια και δαχτυλίδια.
Κατασκεύαζαν μυτερές •
λεπίδες και άλλα εργαλεία
από οψιανό.

• χρησιμοποιούσαν ασήμι
και χρυσό.
• ήταν τεχνίτες
• έγιναν έμποροι, ναυτικοί
και ψαράδες.
• ήταν καλλιτέχνες
• ήταν φτιαγμένα από
λευκό μάρμαρο.
• ήταν κτηνοτρόφοι,
κυνηγοί και γεωργοί

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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