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

palatsi

Minotauros-hirviö labyrintissa

laivasto

korkeakulttuuri: kaupungit

kauppakansa

2

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.

3

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
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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?
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TEHTÄVÄT: KREIKKALAISET KULTTUURIT:
MINOLAINEN JA MYKENELÄINEN

Kirjoitustehtävä.
Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat:
•

minolainen kulttuuri

•

labyrintti

•

minolaiset

•

Minotauros

•

mykeneläinen kulttuuri

•

kauppakansa

•

mykeneläiset

•

merenkulkija

•

korkeakulttuuri

•

tulivuorenpurkaus

•

hallitsija

•

luonnonkatastrofi

•

Mesopotamia

•

kirjoitustaito

•

Välimeri

•

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.
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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.
7

KAUPUNKIVALTIOT: SPARTA JA ATEENA
Kaupunkivaltiot: Sparta ja Ateena

Aleksanteri Suuri, Makedonian kuningas

kaupunkivaltio

orja

Persia (nykyinen
Turkki)

taistelu

hallitsija
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KAUPUNKIVALTIOT: SPARTA JA ATEENA
Antiikin Kreikan kaupungit olivat kuin pieniä valtioita.
Kaupungit päättivät itse omista asioistaan.
Kaupunkivaltion toinen nimi on polis.
Kaupunkivaltiolla oli oma hallintonsa ja omat lakinsa.
Antiikin Kreikan kaupunkeja yhdisti usko samoihin jumaliin ja yhteinen kieli.
Kaupungit kilpailivat ja sotivat keskenään.
Kaupunkivaltiot toimivat yhdessä vain, jos joku vihollinen hyökkäsi.
Kaupungit sotivat paljon Persian kanssa (persialaissodat) sekä Makedonian kanssa.
Kuuluisa kuningas Aleksanteri Suuri oli Makedonian hallitsija.
Antiikin Kreikan tärkeimmät ja suurimmat kaupungit olivat Ateena ja Sparta.
Ihmisten elämä Ateenassa ja Spartassa oli hyvin erilaista.
Ateenalaisille oli tärkeää sivistys ja spartalaisille sotataidot.

ATEENA

SPARTA

- koulutus ja sivistys tärkeää

- elivät sotilaselämää, sotataidot tärkeät

- sananvapaus

- sotapalveluksessa 20–60 vuotta

- demokraattinen kansanvalta

- pojat kasvavat leireillä 7-vuotiaista

- valtiota hoitaa neuvosto (501 miestä)

- hallitsijoina kaksi kuningasta

- naisten asema huono, eivät saa äänestää

- naiset yhtä tärkeitä kuin miehet, vapaita

- pojat koulussa, tytöt kotona

- armeija on perhettä tärkeämpi

- pojat armeijassa vain 2 vuotta

- perheet omistivat orjia

- tytöt naimisiin 15-vuotiaina

- koulutus ei ole tärkeä

- perheet omistivat orjia
- taide, kulttuuri, politiikka tärkeitä
- kaunis arkkitehtuuri
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TEHTÄVÄT: KAUPUNKIVALTIOT: SPARTA JA ATEENA
Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Antiikin Kreikan kaupungit olivat pieniä kaupunkivaltioita.
2. Kaupunkivaltio ei saanut päättää omista asioistaan.
3. Kaupunkivaltiolla oli oma hallintojärjestelmä.
4. Kaupunkivaltioissa puhuttiin samaa kieltä eli kreikkaa.
5. Kaupunkivaltiot kunnioittivat toisiaan eivätkä sotineet keskenään.
6. Ateenan ja Spartan asukkaiden elämä oli hyvin erilaista.
7. Spartalaisille sotataidot olivat tärkeämmät kuin lukeminen tai kirjoittaminen.
8. Ateenassa kulttuuri, politiikka ja koulutus olivat tärkeitä asioita.
9. Spartassa naiset ja miehet olivat yhtä tärkeitä.
10. Ateenassa naisten asema oli hyvä, he saivat liikkua vapaasti ja äänestää.

Vastaa kysymyksiin.
1. Mikä on polis?
2. Kreikkalaiset asuivat kaupunkivaltioissa. Mitä tarkoittaa kaupunkivaltio?
3. Mitkä olivat antiikin Kreikan suurimmat ja tärkeimmät kaupungit?
4. Mitkä kaksi asiaa yhdistivät kaupunkivaltioita?
5. Milloin kaupungit eivät kilpailleet, vaan toimivat yhdessä?
6. Minkä maan kuningas oli Aleksanteri Suuri?
7. Mikä oli spartalaisille tärkeää?
8. Kuinka kauan kesti spartalaisten sotapalvelus?
9. Miten johdettiin Spartaa?
10. Mikä oli ateenalaisille tärkeää?
11. Miten johdettiin Ateenaa?
12. Kauanko ateenalaiset pojat olivat armeijassa?
13. Miten naisten asema oli huono Ateenassa?
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TEHTÄVÄT: KAUPUNKIVALTIOT: SPARTA JA ATEENA
Kirjoitustehtävä.
Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat:
•

kaupunkivaltio

•

persialaissodat

•

Ateena

•

Aleksanteri Suuri

•

Sparta

•

demokraattinen kansanvalta

•

antiikin Kreikka

•

sananvapaus

•

hallinto

•

neuvosto

•

vihollinen

•

armeija

•

Persia

•

arkkitehtuuri

•

Makedonia

•

sotapalvelus

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

1) Mitä tarkoittaa, että antiikin Kreikan kaupungit olivat kaupunkivaltioita?
- Mikä yhdisti kaupunkivaltioita?
- Miten kaupunkivaltioita hallittiin?
- Miten kaupunkivaltiot suhtautuivat toisiinsa?
- Miten ihmiset elivät kaupunkivaltioissa?

2) Kerro Ateenan TAI Spartan ihmisten elämästä.
- Miten ihmiset elivät?
- Minkälainen oli naisten ja miesten asema?
- Kuka hallitsi kaupunkivaltiota?
- Mitkä asiat olivat heille tärkeitä?

3) Vertaile ateenalaisten ja spartalaisten elämää.
- Koulutuksen arvostus?
- Armeijan arvostus?
- Naisten ja miesten asema?
- Hallinto?
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VASTAUKSET: KAUPUNKIVALTIOT: SPARTA JA ATEENA
Onko väite oikein vai väärin?
1. Oikein.
2. Väärin. (Kaupunkivaltiot saivat itse päättää omista asioistaan.)
3. Oikein.
4. Oikein.
5. Väärin. (Kaupunkivaltiot sotivat ja kilpailivat keskenään.)
6. Oikein.
7. Oikein.
8. Oikein.
9. Oikein.
10. Väärin. (Ateenassa naiset eivät saaneet liikkua vapaasti eivätkä äänestää.)
Vastaa kysymyksiin.
1. Polis on kaupunkivaltio.
2. Kaupunkivaltio oli kuin pieni valtio, joka päätti itse omista asioistaan. Omat lait ja oma
hallinto.
3. Antiikin Kreikan suurimmat kaupungit olivat Ateena ja Sparta.
4. Kaupunkivaltioita yhdisti usko samoihin jumaliin ja kreikan kieli.
5. Kaupungit toimivat yhdessä, kun sotivat yhteistä vihollista vastaan.
6. Aleksanteri Suuri oli Makedonian kuningas.
7. Spartalaisille sotataidot olivat tärkeä asia.
8. Spartalaisten sotapalvelus kesti 20–60 vuotta.
9. Spartaa hallitsi 2 kuningasta.
10. Ateenalaisille oli tärkeää koulutus, sivistys, politiikka ja taide.
11. Ateenaan asioita hoiti neuvosto (501 miestä). Ateenassa vallitsi demokratia.
12. Ateenalaiset olivat armeijassa 2 vuotta.
13. Ateenassa naiset eivät saaneet liikkua kaduilla vapaasti ja äänestää.
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KREIKKALAISTEN ELINKEINOT
kaupunkivaltio

viljely

kalastus

aseet

kaupankäynti

laivanrakennus

kangas

saviastia

oliiviöljy

vilja

Välimeri
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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.
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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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TEHTÄVÄT: KREIKKALAISTEN ELINKEINOT

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?
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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.
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DEMOKRATIA SYNTYI ATEENASSA
Politiikka oli Ateenassa tärkeä asia.
Politiikka tarkoittaa, että asioita hoidetaan yhdessä oman kansan hyväksi.
Demokratia eli kansanvalta syntyi antiikin Kreikassa Ateenassa.
Demokratian mukaan valta kuuluu kansalle, ei vain yhdelle kuninkaalle.
Ateenassa asioista keskusteltiin ja päätettiin yhdessä isoissa kansankokouksissa.
Kaikki yli 20-vuotiaat ateenalaiset miehet saivat osallistua kansankokoukseen.
Kokouksiin eivät saaneet osallistua muiden kaupunkien asukkaat, eivätkä naiset tai orjat.
Ateenassa naiset eivät saaneet äänestää tai kulkea kaduilla vapaasti.
Kansankokouksissa keskusteltiin sodista, rauhasta ja kaupankäynnistä.
Lisäksi Ateenassa oli viidensadanneuvosto.
Viidensadanneuvosto oli kuin nykypäivän hallitus.
Viidensadanneuvostoon valittiin arpomalla viisisataa miestä Kreikan eri kaupungeista.
Arpomisen takia kuka tahansa mies sai mahdollisuuden päästä neuvostoon.

Kansankokous (10 000 ihmistä)

Viidensadanneuvosto (500 ihmistä)

päätti tärkeistä asioista äänestämällä

huolehti, että kansankokousten päätöksiä
noudatettiin
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TEHTÄVÄT: DEMOKRATIA SYNTYI ATEENASSA
Onko väite oikein vai väärin?
1. Politiikka oli ateenalaisille tärkeä asia.
2. Politiikka tarkoittaa, että asioita hoidetaan oman kansan hyväksi.
3. Demokratia syntyi Ateenan kaupunkivaltiossa.
4. Demokratian mukaan valta kuuluu vain kuninkaalle.
5. Kansankokouksissa päätettiin asioista yhdessä keskustelemalla.
6. Alle 20-vuotiaat miehet saivat osallistua kansankokoukseen.
7. Naiset ja orjat saivat osallistua kansankokouksiin.
8. Naiset saivat äänestää Ateenassa.
9. Viidensadanneuvostoon valittiin arpomalla viisisataa miestä Kreikan eri
kaupungeista.
10. Köyhäkin mies saattoi päästä viidensadanneuvostoon.

Vastaa kysymyksiin.
1. Missä demokratia syntyi?
2. Mitä politiikka tarkoitti ateenalaisille?
3. Mitä on demokratia?
4. Ketkä saivat osallistua kansankokoukseen?
5. Ketkä eivät saaneet osallistua kansankokoukseen?
6. Paljonko ihmisiä kokoontui kansankokouksessa?
7. Mistä kansankokouksessa tehtiin?
8. Miten asioista päätettiin kansankokouksessa?
9. Miten viidensadanneuvosto valittiin?
10. Ketkä pääsivät viidensadanneuvostoon?
11. Mistä viidensadanneuvosto huolehti?
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TEHTÄVÄT: DEMOKRATIA SYNTYI ATEENASSA
Kirjoitustehtävä.
Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat:
•

demokratia

•

politiikka

•

kansanvalta

•

kansankokous

•

äänestäminen

•

viidensadanneuvosto

•

ateenalainen

•

arvonta

•

päätös

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

1) Demokratia Ateenassa.
- Miten demokratia näkyi Ateenassa?
- Miten Ateenan kaupunkivaltiota johdettiin?
- Ketkä saivat äänestää ja ketkä ei?
- Kerro kansankokouksesta ja viidensadanneuvostosta.

2) Vertaile Ateenan demokratiaa nykypäivän demokratiaan.
- Kerro, mitä samaa ja mitä erilaista on nykypäivän demokraattisessa valtiossa
verrattuna Ateenaan.
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VASTAUKSET: DEMOKRATIA SYNTYI ATEENASSA
Onko väite oikein vai väärin?
1. Oikein.
2. Oikein.
3. Oikein.
4. Väärin. (Demokratian mukaan valta kuuluu kansalle.)
5. Oikein.
6. Väärin. (Vain yli 20-vuotiaat miehet pääsivät kansankokoukseen.)
7. Väärin. (Naiset ja orjat eivät saaneet osallistua kansankokoukseen.)
8. Väärin. (Naiset eivät saaneet äänestää Ateenassa.)
9. Oikein.
10. Oikein.

Vastaa kysymyksiin.
1. Demokratia syntyi antiikin Kreikassa Ateenassa.
2. Politiikka tarkoittaa, että asioita hoidetaan oman kansan hyväksi.
3. Demokratia on kansanvalta. Eli valta kuuluu kansalle, ei yhdelle kuninkaalle.
Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, asioista päätetään yhdessä ja asioista
äänestetään.
4. Kaikki yli 20-vuotiaat ateenalaiset miehet saivat osallistua kansankokoukseen.
5. Naiset ja orjat eivät saaneet osallistua kansankokoukseen.
6. Kansankokouksessa kokoontui 10 000 ihmistä.
7. Kansankokouksissa päätettiin tärkeistä asioista ja keskusteltiin sodista, rauhasta ja
kaupankäynnistä.
8. Asioista päätettiin äänestämällä. Yhteinen päätös oli enemmistön päätös.
9. Viidensadanneuvostoon valittiin arpomalla viisisataa miestä eri Kreikan kaupungeista.
10. Kuka tahansa mies jostakin Kreikan kaupungista.
11. Viidensadanneuvosto huolehti, että kansankokousten päätöksiä noudatettiin.
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KREIKKALAISET JUMALAT
Olympos-vuori

Zeus-jumala

Ares-jumala

uhrata

Afrodite-jumalatar

Poseidon-jumala

manala
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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.
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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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TEHTÄVÄT: KREIKKALAISET JUMALAT
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?
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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.
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KREIKAN KULTTUURI: TAIDE, TIEDE JA ARKKITEHTUURI
Troijan hevonen

komedia

temppeli

joonialainen pylväs

teatteri

patsas

tragedia

doorilainen pylväs

korinttilainen pylväs
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KREIKAN KULTTUURI: TAIDE, TIEDE JA ARKKITEHTUURI
Antiikin Kreikassa tärkeitä asioita olivat:
- rakennustaide, arkkitehtuuri (rakentaminen)
- kuvanveisto (patsaat)
- kirjallisuus, runous (kirjoittaminen)
- teatteri (näytelmät)
- filosofia (ajatteleminen)
- tiede (matematiikka, fysiikka, kemia, luonnontiede, avaruustiede)

Kreikkalaiset olivat taitavia kulttuurin kehittäjiä, koska:

1. Kreikka sijaitsi lähellä muita korkeakulttuureita.
He ottivat mallia muista maista, esimerkiksi Egyptistä.

2. Kaupunkivaltiot kilpailivat keskenään.
Aina haluttiin rakentaa lisää ja tehdä asiat paremmin kuin toinen kaupunki.

3. Kreikkalaiset olivat taitavaa kauppakansaa.
He olivat varakkaita.

4. Kreikkalaisilla oli aikaa harrastaa ja kehittää itseään, koska orjat tekivät kaikki työt.

Teatteri
Teatterit olivat hyvin suosittuja.
Teatterit rakennettiin ulos mäen rinteeseen.
Ulkoilmateatterissa katsoja kuuli jopa näyttelijän kuiskauksen.
Kaikki näyttelijät olivat miehiä, miehet siis esittivät myös naisten roolit.
Näyttelijät käyttivät tarvittaessa naamareita.
Teatterissa esitettiin surullisia murhenäytelmiä (tragedia)
ja hauskoja huvinäytelmiä (komedia).
Antiikin ajan näytelmiä esitetään teattereissa vielä nykypäivänäkin.
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Kirjallisuus
Homeros on yksi antiikin Kreikan kuuluisimmista runoilijoista.
Hän kirjoitti runoja antiikin Kreikan todellisista ja keksityistä tapahtumista.
Nämä runot ovat säilyneet nykypäivään asti.
Antiikin kreikkalaisten tunnetuin kirjallinen teos on Homeroksen ”Ilias ja Odysseia”.
Se kertoo esimerkiksi Troijan sodasta ja kuuluisasta Troijan hevosesta.
Tarinan mukaan kreikkalaiset antavat viholliselleen lahjaksi suuren puuhevosen.
Troijalaiset vievät lahjan eli puuhevosen keskelle kaupunkia.
Puuhevosen sisällä on kreikkalaisia sotilaita, jotka yöllä tulevat ulos ja hyökkäävät taloihin.
Tutkijat eivät ole varmoja, onko Troijan sota oikeasti tapahtunut.

Rakennustaide
Antiikin ajan kolme pylvästyyppiä:
1. doorilainen (yksinkertainen)
2. joonialainen (pyöreät kiemurat)
3. korinttilainen (hyvin koristeellinen)

Kreikkalaiset temppelit olivat erittäin hienoja.
Temppelit rakennettiin jumalten kunniaksi.
Temppelit sijaitsivat yleensä mäen päällä kukkulalla.
Oven vieressä oli alttari.
Alttari on paikka, jossa jumalille uhrattiin eläimiä.

Filosofia
Tiede alkoi siitä, kun ensiksi ihmiset alkoivat ihmetellä asioita.
Miksi kasvit kasvavat? Miksi olemme olemassa?
Filosofia on ajattelemista, kysymistä ja tutkimista.
Ensimmäinen filosofi oli Sokrates.
Hän teki ihmisille paljon kysymyksiä ja yritti saada heidät ajattelemaan eri tavalla.
Jotkut ihmiset eivät pitäneet Sokrateksesta.
Siksi hänet tuomittiin myöhemmin kuolemaan.
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Tiede
Ennustusten, uskomusten ja tarujen lisäksi ihmiset alkoivat uskoa myös järkeen.

Antiikin ajan tunnetuimmat tiedemiehet olivat:

Hippokrates: toimi lääkärinä.
Syntyi Hippokrateen vala (lupaus).
Lupauksen mukaan lääkärin pitää auttaa potilasta,
eikä hän saa kertoa potilaan sairauksista muille.
Nykyajan lääkärit tekevät tämän lupauksen edelleen.

Arkhimedes: kehitti matematiikkaa ja fysiikkaa.

Pythagoras: kehitti matematiikkaa.

Ptolemaios: tähtitieteilijä.
Hän uskoi, että maa on koko avaruuden keskus ja aurinko kiertää maata (virhe!).
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TEHTÄVÄT: KREIKAN KULTTUURI: TAIDE, TIEDE JA ARKKITEHTUURI

Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Taide ja tiede olivat kreikkalaisille tärkeitä.
2. Kreikkalaiset eivät ottaneet mallia muista korkeakulttuureista.
3. Ulkoilmateatterissa katsoja kuuli jopa näyttelijän kuiskauksen.
4. Teatterissa näyttelivät naiset ja miehet.
5. Tragedia tarkoittaa murhenäytelmää.
6. Antiikin tunnetuin teos on ”Ilias ja Odysseia”.
7. Kertomus Troijan sodasta ja puuhevosesta ei ehkä olekaan totta.
8. Temppelit rakennettiin ihmisten kunniaksi.
9. Sokrates oli filosofi.
10. Hippokrateen valan mukaan lääkäri ei saa kertoa potilaan asioista.

Vastaa kysymyksiin.
1. Luettele, mitkä asiat olivat tärkeitä antiikin kreikkalaisille.
2. Mitä on kuvanveisto?
3. Mitä on arkkitehtuuri?
4. Mitä on filosofia?
5. Mitä on tiede?
6. Miksi kreikkalaiset olivat taitavia kulttuurin kehittäjiä?
7. Kuka oli yksi antiikin Kreikan kuuluisimmista runoilijoista?
8. Keitä oli tarinan mukaan Troijan puuhevosen sisällä?
9. Temppeleissä oli alttari. Mikä on alttari?
10. Mikä oli kaikista yksinkertaisin pylvästyyppi?
11. Mikä oli koristeellisin pylvästyyppi?
12. Kuka oli Sokrates?
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TEHTÄVÄT: KREIKAN KULTTUURI: TAIDE, TIEDE JA ARKKITEHTUURI

Kirjoitustehtävä.

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat:
•

rakennustaide

•

Sokrates

•

arkkitehtuuri

•

Ilias ja Odysseia

•

kirjallisuus

•

doorilainen

•

filosofia

•

joonialainen

•

luonnontiede

•

korinttilainen

•

ulkoilmateatteri

•

Hippokrates

•

tragedia

•

Arkhimedes

•

komedia

•

Pythagoras

•

Homeros

•

Ptolemaios

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

1) Kreikkalainen kulttuuri: tiede, taide ja arkkitehtuuri.
- Mitkä kaikki asiat olivat antiikin kreikkalaisille tärkeitä?
- Kerro esimerkkejä tieteestä, taiteesta ja arkkitehtuurista.

2) Kreikkalaiset olivat taitavia kulttuurin kehittäjiä.
- Mitä kreikkalaiset kehittivät kulttuurissaan?
- Mitkä asiat mahdollistivat kulttuurin kehittämisen?
- Miksi se oli mahdollista juuri kreikkalaisille?

3) Valitse aiheeksi teatteri, tiede TAI kirjallisuus ja kerro siitä mahdollisimman
paljon.

32

VASTAUKSET: KREIKAN KULTTUURI: TAIDE, TIEDE JA ARKKITEHTUURI

Onko väite oikein vai väärin?
1. Oikein.
2. Väärin. (Kreikkalaiset ottivat mallia muista korkeakulttuureista, esimerkiksi Egyptistä.)
3. Oikein.
4. Väärin. (Teatterissa näyttelivät vain miehet, myös naisten rooleja.)
5. Oikein.
6. Oikein.
7. Oikein.
8. Väärin. (Temppelit rakennettiin jumalten kunniaksi.)
9. Oikein.
10. Oikein.

Vastaa kysymyksiin.
1. Tärkeitä asioita olivat rakennustaide, kuvanveisto, kirjallisuus, teatteri, filosofia ja
tiede.
2. Kuvanveisto on esimerkiksi patsaiden tekemistä.
3. Arkkitehtuuri on rakennustaidetta, talojen rakentamista.
4. Filosofia on ajattelemista. Se on älykkyyden harjoittelemista.
5. Tiede on todellisuuden ilmiöiden tutkimista, esimerkiksi matematiikka, fysiikka, kemia,
luonnontiede ja avaruustiede.
6. Kreikkalaiset olivat taitavia kulttuurin kehittäjiä, koska ottivat mallia muista
kulttuureista, heillä oli paljon rahaa, he pyrkivät tekemään kaiken paremmin kuin toiset
ja heillä oli aikaa harrastaa.
7. Yksi kuuluisimmista runoilijoista antiikin Kreikassa oli Homeros.
8. Troijan puuhevosen sisällä oli kreikkalaisia sotilaita.
9. Alttari on paikka temppelissä, jossa uhrattiin jumalille eläimiä.
10. Yksinkertaisin pylvästyyppi oli doorilainen.
11. Koristeellisin pylvästyyppi oli korinttilainen.
12. Sokrates on antiikin ajan filosofi.
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OLYMPIALAISET
Kreikkalaiset rakastivat urheilua ja kilpailuja.
Urheilukilpailut järjestettiin yleensä jumalten kunniaksi.
Tärkein kilpailu järjestettiin Olympian kaupungissa joka neljäs vuosi.
Näistä kisoista saivat alkunsa nykypäiviin saakka säilyneet olympialaiset.
Olympialaisissa kilpailivat vain miehet.
Katsomoon saivat tulla miehet, mutta naisista vain he, jotka eivät olleet naimisissa.
Olympiavoittajat saivat palkintoja, mainetta ja kunniaa.
Heistä tehtiin myös patsaita ja kirjoitettiin runoja.
Olympialaisten aikana ei saanut sotia.
Olympialaiset lopetettiin myöhemmin, koska niissä palvottiin urheilijoita eikä jumalaa.
Kristinusko ei hyväksynyt sitä, että urheilu oli tärkeämpi asia kuin Jumala.

Miksi olympian kisat järjestettiin?

1. Olympialaiset järjestettiin Zeus-jumalan kunniaksi.

2. Kreikkalaiset rakastivat urheilua ja kilpailuja.
Miehet halusivat olla vahvoja, jotta olisivat hyviä myös sodassa.

Mitä urheilulajeja olympialaisissa oli?
•

hevoskilpailu

•

nyrkkeily

•

asejuoksu

•

viisiottelu
(pituushyppy, juoksu,
kiekonheitto, keihäänheitto, paini)
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TEHTÄVÄT: OLYMPIALAISET

Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Kreikkalaiset rakastivat urheilua ja kilpailuja.
2. Urheilukilpailut järjestettiin yleensä kuninkaan kunniaksi.
3. Olympialaiset järjestettiin joka toinen vuosi.
4. Olympialaisissa saivat kilpailla myös naiset.
5. Yleisössä oli miehiä ja naisia.
6. Olympiavoittajaa kunnioitettiin.
7. Olympialaisten aikana ei saanut sotia.
8. Olympialaiset järjestettiin pääjumala Zeuksen kunniaksi.
9. Nyrkkeily oli yksi olympialaisten lajeista.

Vastaa kysymyksiin.
1. Kenen kunniaksi urheilukilpailut yleensä järjestettiin?
2. Kenen kunniaksi olympialaiset järjestettiin?
3. Mistä olympialaiset ovat saaneet nimensä?
4. Kuinka usein olympialaiset järjestettiin?
5. Mitä urheilulajeja olympialaisissa oli?
6. Mitä lajeja sisälsi viisiottelu?
7. Miten olympiavoittajat palkittiin?
8. Miksi olympialaiset lopetettiin?

35

TEHTÄVÄT: OLYMPIALAISET
Kirjoitustehtävä.

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat:
•

urheilukilpailu

•

olympialaiset

•

urheilija

•

kristinusko

•

urheilulaji

•

hevoskilpailu

•

asejuoksu

•

viisiottelu

•

pituushyppy

•

kiekonheitto

•

keihäänheitto

•

paini

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

1) Olympialaiset.
- Miksi niitä järjestettiin ja missä?
- Kuinka usein niitä järjestettiin?
- Ketkä saivat osallistua kisoihin ja ketkä saivat tulla katsomoon?
- Millaisia lajeja kisassa oli mukana?

2) Olen olympiavoittaja.
Olet mukana olympialaisissa. Kerro mitä näet ja mitä koet.
- Minkälaiset ovat tunnelmat?
- Missä lajeissa olet mukana?
- Miten yleisö suhtautuu sinuun? Keitä näet yleisön joukossa?
- Miten sinua kohdellaan, kun olet voittanut? Mitä saat palkinnoksi?
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VASTAUKSET: OLYMPIALAISET

Onko väite oikein vai väärin?
1. Oikein.
2. Väärin. (Urheilukilpailut järjestettiin jumalten kunniaksi.)
3. Väärin. (Olympialaiset järjestettiin joka neljäs vuosi.)
4. Väärin. (Olympialaisissa saivat kilpailla vain miehet.)
5. Oikein.
6. Oikein.
7. Oikein.
8. Oikein.
9. Oikein.

Vastaa kysymyksiin.

1. Urheilukilpailut järjestettiin yleensä jumalten kunniaksi.
2. Olympialaiset järjestettiin Zeus-jumalan kunniaksi.
3. Kisat järjestettiin Olympian kaupungissa.
4. Olympialaiset järjestettiin joka neljäs vuosi.
5. Olympialasten urheilulajeja olivat hevoskilpailu, nyrkkeily, asejuoksu ja viisiottelu.
6. Viisiottelun lajeja olivat pituushyppy, juoksu, kiekonheitto, keihäänheitto ja paini.
7. Olympiavoittajat palkittiin monella tavalla. He saivat palkintoja, mainetta ja kunniaa.
Heistä tehtiin myös patsaita ja kirjoitettiin runoja.
8. Olympialaiset lopetettiin, koska niissä palvottiin urheilijoita eikä jumalaa. Kristinusko
ei hyväksynyt sitä.
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