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Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.
1. Να περιγράψεις το ανάκτορο της Κνωσού.

2. Τ
 ι γνωρίζεις για τα ρουχά που φορούσαν οι άντρες και οι
γυναίκες της Κρήτης;

3. Τ
 ι γνωρίζεις για τις σφραγίδες; Πού τις χρησιμοποιούσαν οι
Μινωίτες;
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Β. Συμπλήρωσε τη κατάλληλη λέξη από το πλάισιο μέσα στην πρόταση.
λαβύρινθος, Κνωσό, ζώμα, διπλός πέλεκυς, Κρήτη, μινωική
θαλασσοκρατία, ταυροκαθάψια, Κυκλαδικός, Έβανς, Μεγάλη Θεά,
κομψά, κέρατα του ταύρου, πολυτελή, Δαίδαλος, θαλασσοκράτορες
Την εποχή που ο …………………….. πολιτισμός βρισκόταν σε μεγάλη
ανάπτυξη, ένας άλλος λαμπρότερος πολιτισμός γεννήθηκε στη
……………………….
Οι Μινωίτες ταξίδευαν σε όλες τις Κυκλάδες κι έφταναν μέχρι την
Ανατολή, την Αίγυπτο, την Τροία και την Κύπρο. Την εποχή εκείνη
δημιουργήθηκε η «……………………………………….» και οι Κρήτες
έγιναν ………………………..
Ο Άγγλος αρχαιολόγος ……………………….. ήταν ο πρώτος που
έκανε ανασκαφές και ανακάλυψε την ...................................
Το ανάκτορο της Κνωσού ήταν έργο του μυθικού Αθηναίου
αρχιτέκτονα ……………………………………..
Το ανάκτορο της Κνωσού ήταν πολύπλοκο, πραγματικός
……………………………
Τα ρούχα των γυναικών ήταν ……………………….. και
……………………………….
Τα ρούχα των ανδρών ήταν απλά. Φορούσαν ένα μικρό ύφασμα
τυλιγμένο γύρω από τη μέση τους που λέγεται………………………….
Στη μινωική Κρήτη οι άνθρωποι λάτρευαν τη ……………………………
Την άνοιξη γιόρταζαν τη μεγαλύτερη γιορτή τους, τα
…………………………………
Τα σύμβολα της θρησκείας τους ήταν τα ιερά …………………………..
και ο ……………………………………
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Γ. Συμπλήρωσε την ακροστοιχίδα

Μ
Ι

• Ο
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΜΙΝΩΙΚΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΑ …

Ν

• Η ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ

Ω

• ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΗΤΑΝ ΕΜΠΟΡΟΙ
ΚΑΙ …

Ι
Τ
Ε
Σ

• Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΒΑΝΣ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ …
• ΖΩΓΡΑΦΙΖΑΝ … ΣΤΟΥΣ
ΤΟΙΧΟΥΣ
• ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ
ΤΟ ΣΚΑΚΙ
• ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ Ο ΔΙΠΛΟΣ …
• ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΟΙ
ΕΜΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ
ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Δ. Ν
 α περιγράψεις την εικόνα στις παρακάτω γραμμές και να γράψεις
ό,τι πληροφορία γνωρίζεις
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Ε. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος.
1.	Οι Κρήτες είχαν τόσο μεγάλη ναυτική δύναμη που
ονομάστηκαν «θαλασσοκράτορες».
2. 	Το πιο λαμπρό ανάκτορο ήταν της Φαιστού.
3.	Ένα από τα ομορφότερα δωμάτια του ανακτόρου
ήταν η αίθουσα του θρόνου.
4.	Οι Μινωίτες έφερναν ένα μέρος από τα προïόντα
τους στο παλάτι και το αποθήκευαν στις τεράστιες
αποθήκες.
5.	Στη μινωική Κρήτη οι άνθρωποι λάτρευαν τη
Μητέρα Φύση.
6.	Οι Μινωίτες ανακάλυψαν μια πιο απλή γραφή,
που ονομάστηκε Γραμμική Α’.
7.	Τα σύμβολα της θρησκείας τους ήταν τα
ταυροκαθάψια.
8. 	Οι Μινωίτες έμποροι όταν έκλειναν μια συμφωνία
χρησιμοποιούσαν σφραγίδες για να υπογράφουν.
9.	Ο πολιτισμός των Μινωιτών κράτησε πάνω από
1.000 χρόνια.
10. Οι Μινωίτες στόλιζαν με τοιχογραφίες τους τοίχους
των σπιτιών τους.

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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