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KREIKKALAISTEN ELINKEINOT
Kreikkalaiset asuivat pienissä kaupunkivaltioissa, joita ympäröi muuri.
Kaupunkivaltiot päättivät itse omista asioistaan.
Tien rakentaminen kaupunkien välille oli vuoriston takia hankalaa.
Siksi kreikkalaiset liikkuivat kaupungista toiseen yleensä laivoilla.
Kaupungit sijaitsivat yleensä rannikolla.
Kreikkalaisten tärkeimpiä elinkeinoja olivat viljely, kalastus ja kaupankäynti.

Viljely
Koska sisämaa on vuoristoinen, kreikkalaiset viljelivät maata rannikolla.
Kreikkalaiset viljelivät oliivipuita ja sitruspuita.
Kreikkalaiset kasvattivat myös vuohia ja lampaita.
Vuoriston takia viljelymaata ei ollut riittävästi.
Siksi kreikkalaiset ostivat viljaa myös ulkomailta.

Kalastus ja laivanrakennus
Meren läheisyyden vuoksi kreikkalaiset kalastivat paljon.
Merellä liikkumiseen he tarvitsivat paljon laivoja.
Laivanrakennus oli yksi ammateista.
Kreikkalaisilla oli hyvä laivasto.

Kaupankäynti
Kreikkalaiset matkustivat laivoillaan paljon myös ulkomaille.
Kreikkalaiset olivat kauppakansaa.
He myivät omia tavaroitaan ulkomaille ja ostivat tilalle jotakin itselleen.
Kreikkalaiset myivät ulkomaille viiniä, oliiviöljyä ja saviastioita.
Ulkomailta he ostivat metalleja, aseita, työkaluja, viljaa, kankaita ja orjia.
Kreikkalaiset perustivat kauppapaikkoja Välimeren muiden maiden rannoille.
Kauppapaikan toinen nimi on siirtokunta.
Ennen rahan keksimistä ihmiset kävivät vain vaihtokauppaa.
Vaihtokaupassa ihmiset vaihtavat tavaroita toisiin tavaroihin.

TEHTÄVÄT

KREIKKALAISTEN ELINKEINOT
Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Liikkuminen paikasta toiseen Kreikan sisämaassa oli hankalaa.
2. Kreikkalaiset liikkuivat kaupungista toiseen yleensä laivoilla.
3. Kreikkalaiset viljelivät maata vuoristossa.
4. Kreikkalaisten ei tarvinnut ostaa viljaa ulkomailta, koska sitä oli riittävästi.
5. Kreikkalaisilla oli vain vähän laivoja.
6. Kreikkalaiset olivat kauppakansaa.
7. Kreikkalaiset myivät ulkomaille viiniä, oliiviöljyä ja saviastioita.
8. Kreikkalaiset ostivat ulkomailta itselleen esimerkiksi aseita, viljaa, kankaita ja orjia.
9. Kreikkalaiset perustivat kauppapaikkoja eli siirtokuntia.
10. Vaihtokauppa tarkoittaa sitä, että omistajat vaihtavat keskenään tavaroita.

Vastaa kysymyksiin.
1. Minkälaisia olivat kreikkalaiset kaupungit?
2. Miksi kreikkalaiset liikkuivat kaupungista toiseen yleensä laivoilla?
3. Mitkä olivat kreikkalaisten tärkeimpiä elinkeinoja?
4. Miksi kreikkalaisilla oli hyvä mahdollisuus kalastamiseen?
5. Miksi kreikkalaisilla oli hyvä ja suuri laivasto?
6. Mitä tarkoittaa, että kreikkalaiset olivat kauppakansaa?
7. Mitä kreikkalaiset myivät ulkomaille?
8. Mitä kreikkalaiset ostivat ulkomailta?
9. Mitä tarkoittaa siirtokunta?
10. Mihin kreikkalaiset perustivat siirtokuntia?
11. Miten ihmiset maksoivat ostoksensa antiikin Kreikassa?
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Kirjoitustehtävä.
Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat:
•

kaupunkivaltio

•

ulkomaat

•

kreikkalaiset

•

laivanrakennus

•

elinkeino

•

kauppakansa

•

vaihtokauppa

•

oliiviöljy

•

rannikko

•

orja

•

kaupankäynti

•

kangas

•

viljely

•

kauppapaikka

•

sisämaa

•

siirtokunta

Esseetehtävä.
Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät.

1) Kreikkalaiset elinkeinot.
- Kerro viljelystä, kalastuksesta ja kaupankäynnistä. Kerro jokaisesta jotakin.

2) Kreikkalaiset olivat kauppakansaa.
- Miksi kreikkalaiset olivat kauppakansaa?
- Miten kreikkalaiset kävivät kauppaa?
- Mitä he ostivat, mitä myivät?
- Kerro siirtokunnista.

3) Pohdi, miksi Kreikan elinkeinoja olivat juuri viljely, kalastus ja kaupankäynti?
- Kerro viljelystä. Missä maata viljeltiin ja miksi? Miksi viljely oli Kreikassa mahdollista?
- Kerro kalastuksesta. Miksi kalastaminen oli Kreikassa helppoa?
- Kerro kaupankäynnistä. Miksi kreikkalaiset olivat kauppakansaa?

VASTAUKSET

KREIKKALAISTEN ELINKEINOT
Onko väite oikein vai väärin?
1. Oikein.
2. Oikein.
3. Väärin. (Kreikkalaiset viljelivät maata rannikolla.)
4. Väärin. (Viljaa ei riittänyt, joten kreikkalaiset ostivat sitä myös ulkomailta.)
5. Väärin. (Kreikkalaisilla oli paljon laivoja.)
6. Oikein.
7. Oikein.
8. Oikein.
9. Oikein.
10. Oikein.

Vastaa kysymyksiin.
1. Kreikkalaiset asuivat kaupunkivaltioissa. Kaupunkia ympäröi muuri. Kaupunki päätti
itse omista asioistaan.
2. Kreikkalaiset liikkuivat laivoilla kaupungista toiseen, koska sisämaa oli niin
vuoristoinen.
3. Tärkeimpiä elinkeinoja olivat viljely, kalastus ja kaupankäynti.
4. Kreikkaa ympäröi meri, joten se mahdollisti kalastamisen.
5. Laivasto oli suuri, koska kreikkalaiset liikkuivat paikasta toiseen yleensä laivoilla.
6. Kreikkalaiset valmistivat tuotteita, joita he myivät ulkomaille. Vaihtokauppana he
toivat ulkomailta tavaraa myös itselleen.
7. Kreikkalaiset myivät ulkomaille viiniä, oliiviöljyä ja saviastioita.
8. Kreikkalaiset ostivat ulkomailta metalleja, aseita, työkaluja, viljaa ja pellavakankaita
sekä orjia.
9. Siirtokunta tarkoittaa kauppapaikkaa, joita kreikkalaiset perustivat muihin maihin.
10. Kreikkalaiset perustivat siirtokuntia Välimeren rannikolle muihin maihin.
11. He vaihtoivat tavaraa keskenään eli kävivät vaihtokauppaa.

