
 

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ 

Ερωτήσεις 

1.Παλαιολιθική εποχή 

Α. Όταν ο άνθρωπος έγινε τροφοσυλλέκτης 

 Από τι ήταν σκεπασμένη η γη πριν από εκατομμύρια χρόνια; 

 Πώς εμφανίστηκαν τα βουνά, οι λόφοι και οι πεδιάδες; 

 Ποια τεράστια ζώα ζούσαν όταν η στεριά σκεπάστηκε από πυκνά δάση και τι 

απέγιναν; 

 Τι είδους ζώα εμφανίστηκαν αργότερα; 

 Τι έτρωγαν αρχικά οι πρωτόγονοι άνθρωποι; 

 Γιατί ονομάστηκαν τροφοσυλλέκτες; 

 Ποια ήταν τα πρώτα εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι και για ποιο λόγο 

τα χρησιμοποιούσαν; 

 Πώς λέγεται το πρώτο εργαλείο του ανθρώπου; 

Β. Όταν ο άνθρωπος έγινε κυνηγός 

 Τι συνέβη όταν η θερμοκρασία της γης άρχισε να πέφτει; Πώς κατάφεραν  να 

ζήσουν οι άνθρωποι και πού κατοίκησαν; 

 Πώς άναβαν τη φωτιά; 

 Μιλούσαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι; 

 Τι εργαλεία έφτιαξαν οι άνθρωποι όταν άρχισαν να κυνηγούν ζώα; 

 Για ποιο λόγο οι άνθρωποι κυνηγούσαν τα ζώα; 

 Πού αλλού αναζητούσαν τροφή; 

 Τι ζωγράφιζαν στους τοίχους των σπηλιών; 

 Πώς ονομάστηκε η εποχή που ο άνθρωπος ήταν κυνηγός και τροφοσυλλέκτης; 

 Πού βρίσκεται το σπήλαιο των Πετραλώνων (το δείχνω στο χάρτη) και τι βρέθηκε 

εκεί; 

 Πώς ονομάζεται το τσεκούρι με την ξύλινη λαβή; 

 Πώς ονομάστηκαν οι ζωγραφιές που βρέθηκαν στους τοίχους των σπηλαίων; 

2.Νεολιθική εποχή 

 Να περιγράψεις πώς οι άνθρωποι έγιναν γεωργοί. 

 Να περιγράψεις πώς οι άνθρωποι έγιναν κτηνοτρόφοι. 

 Γιατί οι άνθρωποι δε χρειαζόταν πια να μετακινούνται; 

 Πώς σχηματίστηκαν οι πρώτοι οικισμοί; 

 Πώς ονομάστηκε η εποχή που ο άνθρωπος έγινε γεωργός και κτηνοτρόφος; 

 Τι εργαλεία και όπλα έφτιαξαν οι άνθρωποι κατά τη νεολιθική εποχή; 

 Από τι υλικό ήταν φτιαγμένα τα αγγεία της νεολιθικής εποχής και σε τι χρησίμευαν; 

 Πώς έφτιαχναν τα ρούχα τους κατά τη νεολιθική εποχή; 

 Τι είναι ο τεχνίτης; 

 Ποια ήταν η πρόοδος που σημειώθηκε στις τέχνες κατά τη νεολιθική εποχή; 

Linagrou…. 



 

 

 Τι ήταν τα ειδώλια; 

 Ποια ήταν η πρώτη θεά που λάτρεψαν οι άνθρωποι; 

3.Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα 

 Πώς λέγονται οι επιστήμονες που ανακάλυψαν τους νεολιθικούς οικισμούς με τις 

ανασκαφές τους; 

 Τι είναι οι ανασκαφές; 

 Ποιοι είναι οι πιο σπουδαίοι νεολιθικοί οικισμοί που βρέθηκαν; Δείχνω στο χάρτη 

τις γεωγραφικές τους θέσεις. 

 Δείχνω στο χάρτη το σημείο που βρίσκεται ο νεολιθικός οικισμός του Δισπηλιού. 

 Τι είναι ο λίθος; 

 Από πού πήρε το όνομά της η εποχή του λίθου; 

 

 

Συμβουλές για το μάθημα της Ιστορίας 

 Πριν αρχίσω να μελετώ μια ιστορική περίοδο ή ένα ιστορικό γεγονός, θα ήταν 

χρήσιμο να προσδιορίσω πού συμβαίνει αυτό που μελετώ (χάρτης) και πότε 

συμβαίνει (ιστορική γραμμή). 

 Για να γίνει πιο ευχάριστη η μελέτη μου δεν περιορίζομαι μόνο στο κείμενο του 

βιβλίου, αλλά παρατηρώ τις εικόνες του και ασχολούμαι με τις δραστηριότητες του 

τετραδίου εργασιών. Επίσης  μπορώ να παρακολουθήσω το σχετικό βίντεο (αν 

υπάρχει και έχω πρόσβαση σ΄ αυτό) και να παίξω παιχνίδια με ερωτήσεις. Οι 

περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές θα γίνονται στην τάξη. 

 Μαθαίνω να απαντώ στις παραπάνω ερωτήσεις και δεν απομνημονεύω σε καμία 

περίπτωση το κείμενο του βιβλίου. 

 Έχω στο φάκελο της Ιστορίας την ιστορική γραμμή, τους χάρτες και ό,τι άλλο αφορά 

στο μάθημα της Ιστορίας. 

 Κρατώ αυτές τις ερωτήσεις διότι θα μου χρειαστούν για το επαναληπτικό 

διαγώνισμα. 

 

 

 

 

 

 

Καλό διάβασμα! 
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