
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIIKIN KREIKKA 

 

 

 

Miksi opiskelemme antiikin Kreikan asioita? 

 

Antiikin Kreikan kulttuurin vaikutukset näkyvät yhä elämässämme: 

 

 

 

• demokratia 

• matematiikka ja lääketiede 

• teatteri 

• olympialaiset 

• arkkitehtuuri 

 

  



 
KREIKKALAISET KULTTUURIT:  
MINOLAINEN JA MYKENELÄINEN 

 

Kreikan manner         Kreetan saari                 laivasto 

 

                    palatsi                       korkeakulttuuri (kaupungit) 

  

 

   Minotauros-hirviö labyrintissa                                        kauppakansa 

  



 

KREIKKALAISET KULTTUURIT:  

MINOLAINEN JA MYKENELÄINEN 

 

Minolainen kulttuuri 

 

Ensimmäinen eurooppalainen korkeakulttuuri syntyi Kreikassa Kreetan saarella. 

Tämän kulttuurin nimi on minolainen kulttuuri.  

 

Korkeakulttuuri on viisas yhteiskunta. 

1) Ihmiset osaavat kirjoittaa.  

2) Ihmiset asuvat kaupungissa. 

3) Kansalla on hallitsija. 

4) Ihmisillä on ammatit.  

5) Ihmiset tekevät taidetta ja tutkivat tieteitä. 

 

 

Miksi eurooppalainen korkeakulttuuri syntyi juuri Kreetan saarella? 

 

1. Kreetan saari sijaitsi lähellä Egyptiä ja Mesopotamiaa.  

 Siellä korkeakulttuurit kukoistivat jo. 

 Egyptistä ja Mesopotamiasta otettiin mallia. 

 

2. Kreetan saaren sijainti Välimeressä oli hyvä.  

 Saaren asukkailla oli paljon laivoja. 

 He matkustivat laivoilla sekä myivät ja ostivat tavaroita.  

 Saaren asukkaat oppivat myös uusia asioita naapurimailtaan. 

 

3.  Kreetan saaren asukkaat olivat kauppakansaa.  

 Saaren asukkaat olivat rikkaita. 

 He pystyivät rakentamaan palatseja ja kehittämään kulttuuriaan. 

 

 

  



 

Härkä oli tärkeä eläin 

 

Härkä oli minolaisessa kulttuurissa tärkeä eläin.  

Tarina kertoo, että Kreetan saaren Minos-kuninkaalla oli palatsissaan labyrintti. 

Labyrintissa asui Minotauros-hirviö.  

Hirviöllä oli härän pää ja ihmisen vartalo. 

Se söi pahoja ihmisiä, jotka kuningas lähetti labyrinttiin.  

Minolainen kulttuuri on saanut nimensä kuningas Minoksen mukaan. 

 

 

Mykeneläinen kulttuuri 

 

Kreikan mantereella oli kaupunki nimeltään Mykene.  

Mykeneläinen kulttuuri on saanut nimensä Mykene-kaupungin mukaan. 

Myös mykeneläiset olivat taitavia kauppiaita ja merenkulkijoita.  

Mykeneläinen kulttuuri levisi myöhemmin myös Kreetan saarelle. 

 

 

Antiikin aika alkaa minolaisen ja mykeneläisen kulttuurin tuhoutumisen jälkeen 

 

Sitä ei tiedetä, miksi Kreetan minolainen kulttuuri tuhoutui.  

Ehkä se tuhoutui tulivuorenpurkaukseen tai mykeneläisten hyökkäykseen.  

Myöhemmin tuhoutui myös mykeneläinen kulttuuri.  

Ehkä se tuhoutui vihollisten hyökkäyksiin tai luonnonkatastrofeihin. 

Sen jälkeen alkoivat Kreikan ”pimeät vuosisadat” eli huonot ajat. 

Silloin oli paljon köyhiä ihmisiä, ja kirjoitustaitokin hävisi. 

 

Vasta tämän jälkeen alkoi vauras antiikin aika (800 eaa. – 500 jaa.). 

 

• Antiikin Kreikka 

• Antiikin Rooma 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEHTÄVÄT  



KREIKKALAISET KULTTUURIT:  
MINOLAINEN JA MYKENELÄINEN 

 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Ensimmäinen eurooppalainen korkeakulttuuri syntyi Kreikan mantereella.  

2. Kreetan saarella oli mykeneläinen kulttuuri.  

3. Korkeakulttuurissa ihmiset osasivat kirjoittaa ja asuivat kaupungeissa. 

4. Kreetan saari on lähellä Egyptiä. 

5. Kreikkalaisilla oli paljon laivoja. 

6. Kreikkalaiset eivät olleet kauppakansaa.  

7. Minolaisen kulttuurin tärkeä eläin oli hevonen. 

8. Kreetan saaren kuningas oli nimeltään Minos. 

9. Mykene oli Kreikan kaupunki. 

10. Antiikin aika oli ennen minolaista ja mykeneläistä kulttuuria.  

11. Antiikin aika oli 800 eaa. – 500 jaa. 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Minne syntyi ensimmäinen eurooppalainen korkeakulttuuri? 

2. Mitä tarkoittaa korkeakulttuuri? Millainen yhteiskunta se on? 

3. Miksi korkeakulttuuri syntyi juuri Kreetan saarella?  

4. Mikä eläin oli tärkeä minolaisille? 

5. Mikä oli minolaisen kulttuurin kuninkaan nimi? 

6. Mistä minolainen kulttuuri on saanut nimensä? 

7. Missä asui Minotauros-hirviö? 

8. Mikä toinen kulttuuri Kreikassa oli minolaisen kulttuurin lisäksi? 

9. Mistä mykeneläinen kulttuuri on saanut nimensä? 

10. Mistä syistä minolainen ja mykeneläinen kulttuuri kenties tuhoutuivat? 

11. Milloin oli antiikin aika? 



 

KREIKKALAISET KULTTUURIT:  

MINOLAINEN JA MYKENELÄINEN 

 
 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• minolainen kulttuuri 

• minolaiset 

• mykeneläinen kulttuuri 

• mykeneläiset 

• korkeakulttuuri 

• hallitsija 

• Mesopotamia 

• Välimeri 

• labyrintti 

• Minotauros 

• kauppakansa 

• merenkulkija 

• tulivuorenpurkaus 

• luonnonkatastrofi 

• kirjoitustaito 

• antiikin aika 

 

 

Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
 
1) Minolainen korkeakulttuuri.  

- Missä se syntyi? 

- Mitä tarkoittaa korkeakulttuuri? 

- Miten korkeakulttuuri näkyi saarella?  

 

2) Kreikkalaiset kulttuurit ennen antiikin aikaa.  

- Mitkä kulttuurit vallitsivat Kreikassa ennen antiikin aikaa? 

- Millaisia nämä kulttuurit ja niiden ihmiset olivat? 

- Mitä kulttuureille tapahtui? 

 

3) Miksi ensimmäinen eurooppalainen sivistys syntyi juuri Kreetan saarella? 

Pohdi syitä ja pyri vastaamaan kysymykseen mahdollisimman monipuolisesti.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASTAUKSET 
 
 

  



KREIKKALAISET KULTTUURIT:  

MINOLAINEN JA MYKENELÄINEN 

 

Onko väite oikein vai väärin? 

 

1. Väärin. (Syntyi Kreetan saarella.)  

2. Väärin. (Minolainen.) 

3. Oikein. 

4. Oikein. 

5. Oikein. 

6. Väärin. (He olivat taitavaa kauppakansaa.)  

7. Väärin. (Tärkeä eläin oli härkä.) 

8. Oikein. 

9. Oikein. 

10. Väärin. (Antiikin aika alkoi näiden kulttuurien tuhoutumisen jälkeen.)  

11. Oikein. 

 

Vastaa kysymyksiin. 

 

1. Ensimmäinen eurooppalainen korkeakulttuuri syntyi Kreetan saarella. 

 

2. Korkeakulttuuri on kehittynyt kulttuuri. Korkeakulttuurissa ihmiset osaavat kirjoittaa, 

heillä on ammatit, he asuvat kaupungeissa. 

 

3.  

Syy 1: Kreetan saari sijaitsi lähellä muita korkeakulttuureja (Egypti, Mesopotamia).  

Syy 2: Heillä oli paljon laivoja, ja saaren sijainti oli hyvä matkustamiseen.  

Syy 3: Heillä oli paljon rahaa, koska he olivat taitavaa kauppakansaa. 

 

4. Tärkeä eläin oli härkä. 

 

5. Minolaisen kulttuurin kuninkaan nimi oli Minos. 

 

6. Minolainen kulttuuri on saanut nimensä kuninkaan nimestä (Minos). 

 

7. Minotauros-hirviö asui Kreetan saaren kuninkaan palatsin labyrintissa.  

 

8. Kreikassa oli minolaisen kulttuurin lisäksi mykeneläinen kulttuuri. 

 

9. Mykeneläinen kulttuuri on saanut nimensä kaupungista Mykene. 

 

10. Kulttuurit tuhoutuivat ehkä luonnonkatastrofeihin tai vihollisten hyökkäyksiin. 

 

11. Antiikin aika oli 800 eaa. – 500 jaa. 

 


