KREIKKALAISET JUMALAT
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KREIKKALAISET JUMALAT

Kreikkalaiset asuivat kaupunkivaltioissa.
Jokainen kaupunkivaltio päätti itse omista asioistaan.
Kaupunkivaltioita yhdisti usko samoihin jumaliin.

Antiikin Kreikassa oli useita eri jumalia, he eivät uskoneet vain yhteen jumalaan.
Jumalina oli naisia ja miehiä.
Jumalat olivat vahvoja, mutta myös samanlaisia kuin ihmiset.
Jumalat juoruilivat, kilpailivat, kadehtivat ja huijasivat, mutta olivat kuolemattomia.
Kreikkalaisilla oli 12 tärkeintä jumalaa.
Ihmiset uskoivat, että tärkeimmät jumalat asuivat Olympos-vuoren huipulla.
Jokaisella jumalalla oli oma tehtävänsä.

Esimerkkejä kreikkalaisista jumalista
•

Zeus: pääjumala, taivaan jumala. Salama kädessä.

•

Poseidon: meren jumala. Kolmikärki kädessä.

•

Afrodite: rakkauden jumalatar.

•

Ares: sodan jumala.

•

Artemis: metsästyksen jumalatar. Jousi kädessä.

•

Athene: sodan jumalatar.

•

Haades: ei asunut Olympos-vuorella, vaan manalassa eli kuoleman valtakunnassa.
Haades oli manalan herra.

Antiikin kreikkalaisille uskonto oli tärkeä.
Ihmiset halusivat, että jumalat pitävät heistä.
Kreikkalaiset uskoivat, että jumalat suojelevat heitä sairauksilta ja sodilta.
Siksi ihmiset uhrasivat jumalten kunniaksi eläimiä.
Kreikkalaiset uskoivat myös ennustuksiin.
Oraakkeli oli henkilö, joka ennusti tulevaisuutta.
Myös sankarit olivat kreikkalaisille tärkeitä.

TEHTÄVÄT

KREIKKALAISET JUMALAT
Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Kreikkalaiset uskoivat vain yhteen jumalaan.
2. Jumalina oli vain miehiä.
3. Zeus oli pääjumala, jonka kädessä oli salama.
4. Poseidon on meren jumala.
5. Afrodite on rakkauden jumalatar.
6. Haades-jumala asui Olympos-vuorella.
7. Olympos-vuori oli jumalten koti.
8. Jumalat olivat luonteeltaan samanlaisia kuin ihmiset.
9. Kreikkalaiset eivät uskoneet ennustuksiin.
10. Ihmiset uhrasivat jumalille eläimiä.
11. Sankarit olivat kreikkalaisille tärkeitä.
Vastaa kysymyksiin.
1. Mikä yhdisti kaikkia kreikkalaisia kaupunkivaltioita?
2. Kuinka monta tärkeintä jumalaa kreikkalaisilla oli?
3. Luettele ainakin 4 kreikkalaista jumalaa.
4. Missä tärkeimmät jumalat asuivat?
5. Miten jumalat olivat samanlaisia kuin ihmiset?
6. Kuka oli kreikkalaisten pääjumala?
7. Miksi ihmiset uhrasivat jumalille eläimiä?
8. Kuka oli oraakkeli?
9. Jokaisella jumalalla oli tehtävä. Mikä oli Poseidonin tehtävä?
10. Mikä oli Afroditen tehtävä?
11. Mikä oli Artemiksen tehtävä?
12. Mikä oli Areksen tehtävä?
13. Mikä oli Haadeksen tehtävä?
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Kirjoitustehtävä.

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat:
•

jumalatar

•

Zeus

•

kuolematon

•

Poseidon

•

Olympos-vuori

•

Afrodite

•

oraakkeli

•

Athene

•

kolmikärki

•

Artemis

•

uskonto

•

Ares

•

ennustus

•

Haades

•

sankari

•

jumala

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

1) Kreikkalaiset jumalat.
- Kerro jumalten nimet ja niiden tehtävät.
- Missä he asuivat?

2) Uskonnon merkitys kreikkalaisille ja heidän suhtautumisensa jumaliin.
- Kuinka tärkeää uskonto oli kreikkalaisille? Miten se näkyi heidän elämässään?
- Montako tärkeintä jumalaa heillä oli?
- Mitä ihmiset ajattelivat jumalista? Millaisia jumalat olivat?

VASTAUKSET

KREIKKALAISET JUMALAT

Onko väite oikein vai väärin?

1. Väärin. (Kreikkalaiset uskoivat moniin jumaliin.)
2. Väärin. (Jumalina oli miehiä ja naisia.)
3. Oikein.
4. Oikein.
5. Oikein.
6. Väärin. (Haades asui manalassa.)
7. Oikein.
8. Oikein.
9. Väärin. (Kreikkalaiset uskoivat ennustuksiin.)
10. Oikein.
11. Oikein.

Vastaa kysymyksiin.

1. Kaikki kreikkalaiset uskoivat samoihin jumaliin.
2. Tärkeimpiä jumalia oli 12.
3. Zeus, Poseidon, Athene, Artemis, Ares, Afrodite, Haades.
4. Tärkeimmät jumalat asuivat Olympos-vuorella.
5. Jumalatkin tekivät virheitä, huijasivat, juoruilivat ja kilpailivat keskenään.
6. Pääjumala oli nimeltään Zeus.
7. Ihmiset uskoivat, että jumalat suojelevat heitä, joten he halusivat pitää jumalat
tyytyväisinä.
8. Oraakkeli oli ennustaja.
9. Poseidon oli meren jumala.
10. Afrodite oli rakkauden jumalatar.
11. Artemis oli metsästyksen jumalatar.
12. Ares oli sodan jumala.
13. Haades oli manalan herra.

