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7η ενότητα – Η εποχή του λίθου 

 

1. Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις της παρένθεσης: 

(μυαλού, παλαιολιθική, νερό, έπεσε, συλλέγοντας, κυνηγοί, δεινόσαυροι, πέτρα, 

στεριά, τροφοσυλλέκτες, πρωτόγονων). 

Πριν από πολλά χρόνια η γη ήταν σκεπασμένη με ………………………… . Σιγά σιγά όμως 

άρχισε να εμφανίζεται η ……………………………….. . Στα δάση ζούσαν πολλά ζώα, όπως οι 

…………………………………….. . Η ζωή των …………………………… ανθρώπων ήταν πολύ δύσκολη. 

Επειδή ζούσαν ………………………………… την τροφή τους όπως την έβρισκαν στη φύση, 

ονομάστηκαν …………………………………………. . Και αργότερα, όταν η θερμοκρασία της γης 

………………………………, οι άνθρωποι κατάφεραν να ζήσουν με τη δύναμη του 

…………………………….. τους. Έγιναν …………………………….. και έφτιαξαν  εργαλεία από 

………………………………….. . Η εποχή αυτή ονομάστηκε …………………………………………….. . 

 

2. Βάζω τις λέξεις στη σωστή στήλη:  

(φωτιά, βολβοί, πέτρες, ομιλία, ζωγραφιές, νερό, χιόνια, δεινόσαυροι) 

 

Τροφοσυλλέκτης Κυνηγός 

  

  

  

  

  

 

3. Βάζω  σε όσα ταιριάζουν με την παλαιολιθική εποχή και βάζω  σε όσα δεν 

ταιριάζουν.  

μέταλλο  πέτρες  σπίρτα  

χιόνια  ξηρασία  κυνηγοί  

όπλα  φωτιά  σπίτια  

σπηλιά  τόξα  ρούχα  

δέρματα  υφάσματα  νερό  

 

4. Πώς ήταν η ζωή των πρωτόγονων ανθρώπων και πώς ονομάστηκαν; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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1. Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις της παρένθεσης: 

(οικισμούς, φυτό, εξημέρωσαν, νεολιθική, καρπούς, φύση, καλλιεργήσουν, γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι). 

 

Όταν η γη ζεστάθηκε και έβγαλε …………………………….. , οι άνθρωποι, παρατηρώντας τη 

…………………………….., έμαθαν πότε φυτρώνουν φυτά και πότε βγάζουν 

………………………………….. . Αποφάσισαν έτσι να …………………………………………. τη γη και έγιναν 

………………………………………… . Στη συνέχεια …………………………………. κάποια ζώα και έγιναν 

………………………………………….. . Έτσι δημιούργησαν τους πρώτους ……………………………………. 

και άρχισε μια νέα εποχή, η ……………………………. 

 

2. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν.  

 

ειδώλια    μαλλί 

κοσμήματα    πηλός 

αγγεία    αγάλματα 

γνέσιμο    κοχύλια 

 

3. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος.  

 

Α. Η πρώτη θεότητα που λάτρεψαν οι άνθρωποι 

 ήταν η θεά της γονιμότητας.   

Β. Οι άνθρωποι της νεολιθικής εποχής εξημέρωσαν τον ελέφαντα.  

Γ. Τα σπίτια των ανθρώπων της νεολιθικής εποχής 

 ήταν φτιαγμένα από τσιμέντο.   

Δ. Οι άνθρωποι της νεολιθικής εποχής προόδευσαν στις τέχνες.  

Ε. Οι άνθρωποι της νεολιθικής εποχής χρησιμοποίησαν τον πηλό.  

 

4. Ποια εποχή ονομάστηκε νεολιθική; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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Οδύσσεια 

 

 

Τα απίθανα...  τριτάκια! 

 

 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
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Tετάρτη τάξη 

 

 

Iliadis  ilias 

http://www.authorstream.com/iliasili/ 

http://www.slideboom.com/people/iliasili 

http://www.slideboom.com/people/iliasili1 

http://www.slideshare.net/iliasili 

 

 
 

http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://www.authorstream.com/iliasili/
http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0
http://www.slideboom.com/people/iliasili1
http://www.slideshare.net/iliasili/presentations
http://iliadisilias.blogspot.gr/
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