
 

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ερωτήσεις 

 

Α.Ο ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

1.Η ζωή των Κυκλαδιτών 

 

 Πριν από πόσα χρόνια αναπτύχθηκε ο κυκλαδικός πολιτισμός; 

 Πού βρίσκονται οι Κυκλάδες; Δείχνω στο χάρτη. 

 Με ποια επαγγέλματα ασχολούνταν οι κάτοικοι των Κυκλάδων κατά την περίοδο 

του κυκλαδικού πολιτισμού; 

 Να περιγράψεις τις πόλεις των Κυκλαδιτών. 

 Τι έτρωγαν οι Κυκλαδίτες, τι είδους άνθρωποι ήταν και πώς διασκέδαζαν; 

 Ποια ήταν τα ταφικά έθιμα των Κυκλαδιτών; 

 Τι είναι τα κτερίσματα; 

 Ήξεραν να γράφουν οι Κυκλαδίτες; 

 Τι βρίσκουν οι αρχαιολόγοι στις ανασκαφές που κάνουν στις Κυκλάδες; 

 Πού ακριβώς ψάχνουν οι αρχαιολόγοι που θέλουν να ερευνήσουν τον κυκλαδικό 

πολιτισμό; 

 Από πού πήραν το όνομά τους οι Κυκλάδες; 

 Πώς αλλιώς λέγεται το νησί Θήρα; 

 Θυμάσαι σε ποιο νησί των Κυκλάδων άφησε ο Θησέας την Αριάδνη; 

 Σε ποιο νησί των Κυκλάδων ήταν ιερέας ο Άνιος; 

 Να αναφέρεις πέντε νησιά των Κυκλάδων και να τα δείξεις στο χάρτη. 

 

 

2.Η τέχνη των Κυκλαδιτών 

 Τι σημαίνει τεχνίτης; 

 Τι είναι ο οψιανός; 

 Γιατί λέμε ότι οι Κυκλαδίτες ήταν σπουδαίοι τεχνίτες; 

 Πώς κατασκεύαζαν  τα αγγεία τους οι Κυκλαδίτες; 

 Γιατί λέμε ότι οι Κυκλαδίτες ήταν καλλιτέχνες; 

 Τι είναι τα τηγανόσχημα; 

 Πώς έφτιαχναν τα κοσμήματά τους οι Κυκλαδίτες; 

 Τι γνωρίζεις για τα ειδώλια στον κυκλαδικό πολιτισμό; 

 Πώς διακόσμησαν τα σπίτια στη Σαντορίνη στα χρόνια του κυκλαδικού πολιτισμού 

και από πού εμπνεύστηκαν; 

 Πού βρίσκονται όλα τα έργα τέχνης του κυκλαδικού πολιτισμού που βρήκαν οι 

αρχαιολόγοι; 

 Πώς λέγεται ο καλλιτέχνης που επεξεργάζεται το μάρμαρο; 

 Τι σημαίνουν οι λέξεις γλύφω και γλείφω;  

 Δείχνω στο χάρτη τη Σαντορίνη ή Θήρα. 

Linagrou…. 
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 Σε ποιες δύο εποχές χωρίζεται η περίοδος που ονομάζεται προϊστορία; 

 Η προϊστορία ή η ιστορία είναι μεγαλύτερη χρονική περίοδος; 

 Σε ποιες δύο εποχές χωρίζεται η εποχή του λίθου; 

 Τι έτρωγαν οι άνθρωποι κατά την παλαιολιθική και τι κατά τη νεολιθική εποχή; 

 Πού έμεναν οι άνθρωποι κατά την παλαιολιθική και πού κατά τη νεολιθική εποχή; 

 Να αναφέρεις ένα εργαλείο της παλαιολιθικής, δύο της νεολιθικής και τρία της 

εποχής του χαλκού. 

 Τι είναι οι τοιχογραφίες; 

 Τι σημαίνουν οι συντομογραφίες π.Χ. και  μ.Χ. και ποια περίοδο δηλώνουν;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Να δείξεις στο χάρτη τις τοποθεσίες: 

1.Σπήλαιο Πετραλώνων, 2. Δισπηλιό Καστοριάς, 3.Σέσκλο και Διμήνι Μαγνησίας, 4.Σαντορίνη, 5.Δήλος, 

6.Κρήτη, 7.Σύρος, 8.Ιθάκη, 9.Αιγαίο πέλαγος, 10. Ιόνιο πέλαγος 

Να βάλεις σε έναν κύκλο το νησιωτικό σύμπλεγμα Κυκλάδες. 

Καλό διάβασμα! 

Linagrou…. 


