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IHMISET KEKSIVÄT MAANVILJELYN 

 

siemenet   metsästys   keräily 

 

 

maanviljely   kastelujärjestelmä  kirjoitustaito 

 

 

  hedelmällinen puolikuu 
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IHMISET KEKSIVÄT MAANVILJELYN 

 

Kivikauden ihmiset olivat keräilijöitä, eli he etsivät ja keräilivät ruokaa.  

He muuttivat paikasta toiseen ruoan perässä. 

Ihmisiä oli paljon, joten ruoka ei riittänyt kaikille.  

Myöhemmin ihmiset keksivät, että ruokaa voi myös kasvattaa lisää.  

He alkoivat istuttaa maahan siemeniä.  

Näin alkoi maanviljely. 

Tutkijat uskovat, että maanviljelyn keksivät naiset ja lapset, koska miehet olivat aina 

metsästämässä, mutta naiset keräsivät lasten kanssa kasveja.  

Koska ruokaa ei tarvinnut enää vain etsiä, ihmiset jäivät asumaan samalle paikalle. 

Ihmisten piti myös hoitaa peltoa, joten he eivät enää voineet muuttaa muualle. 

He alkoivat rakentaa taloja peltojen viereen.  

Maanviljely kehittyi jokien viereen, koska joista saatiin kasteluvettä.  

Myöhemmin keksittiin tehokkaampi kastelujärjestelmä.  

Kastelujärjestelmä = peltojen halki kaivettiin kanavia ja ojia, jotka täytettiin joen vedellä. 

 

Maanviljely alkoi nykyisen Turkin ja Syyrian alueella noin 9000 eaa.  

Alue oli hedelmällinen ja hyvä maanviljelylle.  

Tätä aluetta kutsutaan nimellä hedelmällinen puolikuu, koska se muistuttaa kartalla kuuta. 

Se ulottuu nykyisestä Irakista, Turkkiin ja siitä Egyptiin.  

Tarkemmin sanottuna maanviljely, kaupungit ja kirjoitustaito kehittyivät Mesopotamian 

alueella (toinen nimi on Kaksoisvirranmaa). 

Alueen läpi virtaa kaksi suurta jokea, Eufrat ja Tigris.  

 

Suomessa maanviljely alkoi vasta seitsemän tuhatta vuotta myöhemmin. 

 

Maanviljelyn keksiminen muutti ihmisten elämää hyvin paljon. 

1) Ihmiset jäivät asumaan yhteen paikkaan. 

2) Syntyivät kylät ja kaupungit. 

3) Syntyivät ammatit.  

4) Syntyi kirjoitustaito ja matematiikka (viljavarastojen seuraaminen). 
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TEHTÄVÄT: IHMISET KEKSIVÄT MAANVILJELYN 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 
 
1. Kivikauden ihmiset olivat keräilijöitä. 

2. Kivikauden ihmiset muuttivat paikasta toiseen ruoan perässä. 

3. Todennäköisesti miehet keksivät maanviljelyn. 

4. Pellot rakennettiin jokien viereen. 

5. Kastelujärjestelmä tarkoittaa, että peltojen halki kaivettiin ojia, jotka täytettiin vedellä. 

6. Maanviljely alkoi nykyisen Turkin ja Syyrian alueella noin 9000 eaa. 

7. Hedelmällinen puolikuu on kaupunki. 

8. Eufrat ja Tigris ovat jokia. 

9. Suomessa maanviljely alkoi aikaisemmin kuin Mesopotamiassa. 

10. Maanviljelyn keksiminen muutti ihmisten elämää hyvin paljon. 

 
 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Miksi kivikauden ihmiset muuttivat paikasta toiseen? 

2. Miten ihmiset keksivät, että ruokaa voi kasvattaa lisää? 

3. Miksi juuri naiset ja lapset keksivät ehkä maanviljelyn? 

4. Miksi peltoja rakennettiin veden lähelle? 

5. Mitä tapahtui, kun ihmisten ei tarvinnut enää muuttaa ruoan perässä? 

6. Mikä on kastelujärjestelmä? 

7. Millä alueella ja milloin alkoi maanviljely? 

8. Milloin Suomessa alkoi maanviljely? 

9. Mikä on hedelmällinen puolikuu? 

10. Miten maanviljely muutti ihmisten elämää? 
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TEHTÄVÄT: IHMISET KEKSIVÄT MAANVILJELYN 
 
 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• maanviljely 

• keräilijät 

• kastelujärjestelmä 

• Turkki 

• Syyria 

• hedelmällinen puolikuu 

• Mesopotamia 

• Kaksoisvirranmaa 

• Eufrat 

• Tigris 

• kirjoitustaito 

• viljavarastot 

 
 
Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
 
1) Ihminen keksii maanviljelyn. 

 
- Millaista oli elämä ennen maanviljelyä? 

- Ketkä keksivät maanviljelyn ja miten? 

- Missä ihmiset asuivat? 

- Millä alueella maanviljely alkoi? 

 

2) Maanviljelyn keksiminen muutti ihmisten elämää. 

 

- Miten ihmiset elivät ennen maanviljelyä? 

- Miten elämä muuttui maanviljelyn myötä? 

- Kerro jokaisesta muutokset hieman tarkemmin, keksi esimerkkejä. 

 

3) Minä kivikaudella. 

Olet kivikaudella asuva lapsi. Asut heimossa.  

Eräänä päivänä keksitte äitinne kanssa, miten ruokaa voi viljellä lisää.  

Kerro tästä päivästä. Kuvaile ympäristöä, elämää, heimoasi.  

Mitä hyvää heimonne huomaa siinä, että ruokaa voi viljellä lisää?  
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VASTAUKSET: IHMISET KEKSIVÄT MAANVILJELYN 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 
 
1. Oikein. 
 
2. Oikein. 
 
3. Väärin. (Todennäköisesti naiset ja lapset keksivät maanviljelyn.) 
 
4. Oikein. 
 
5. Oikein. 
 
6. Oikein. 
 
7. Väärin. (Hedelmällinen puolikuu on alue nykyisen Turkin ja Syyrian alueella.) 
 
8. Oikein. 
 
9. Väärin. (Suomessa maanviljely alkoi vasta seitsemän tuhatta vuotta myöhemmin.) 
 
10. Oikein. 

 
 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. He muuttivat ruoan perässä. 
 
2. He huomasivat, että istuttamalla siemeniä he voivat kasvattaa ruokaa itse.  
 
3. Miehet metsästivät ja naiset ja lapset keräsivät kasveja. Kasveista naiset oppivat, 

että niitä voi kasvattaa lisää. 
 
4. Pellot rakennettiin lähelle jokia, koska peltojen kasteluun tarvittiin paljon vettä. 
 
5. Ihmiset saivat jäädä asumaan yhteen paikkaan ja rakentaa pysyviä asumuksia. 
 
6. Peltojen halki kaivettiin kanavia, jotka täytettiin vedellä. 
 
7. Maanviljely alkoi nykyisen Turkin ja Syyrian alueella noin 9000 eaa. 
 
8. Suomessa maanviljely alkoi noin 2000 eaa. (seitsemän tuhatta vuotta myöhemmin) 
 
9. Hedelmällinen alue nykyisen Turkin ja Syyrian alueella. 
 
10. 1) Ihmiset jäivät asumaan yhteen paikkaan. 

  2) Syntyivät kylät ja kaupungit. 

  3) Syntyivät ammatit.  

  4) Syntyi kirjoitustaito ja matematiikka. 
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KOHTI KORKEAKULTTUURIA 
 
käsityöläinen                 kirjuri  muuri 

 
 
vaihtokauppa  kauppias        nuolenpääkirjoitus 

 
 
papyrus   kuokka        sirppi 
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KOHTI KORKEAKULTTUURIA 

 

Maanviljelyn lisäksi ihmiset silti edelleen myös metsästivät eläimiä, kalastivat ja keräsivät 

kasveja. 

Maanviljelyn kehittymisen myötä syntyivät kylät ja myöhemmin kaupungit.  

 

Ammatit 

Ihmisille muodostui selkeä työnjako.  

Jotkut kylässä hoitivat peltoja, jotkut valmistivat työvälineitä, jotkut tekivät vaatteita ja jotkut 

astioita.  

Näin syntyivät ammatit (käsityöläiset, sotilaat ja kauppiaat). 

Kaupungin ympärille rakennettiin muuri, jotta se suojaisi asukkaita eläimiltä ja vihollisilta.  

Pellot jäivät muurien ulkopuolelle.  

Kylien rakentaminen aloitti myös kaupankäynnin.  

Ihmiset alkoivat myydä toisilleen tavaroita kylästä toiseen.  

Rahaa ei vielä ollut, mutta tavaroita vaihdettiin (vaihtokauppa). 

 

Uudet keksinnöt 

Ihmiset keksivät peltotyön helpottamiseksi erilaisia työvälineitä, esimerkkeinä kuokka ja 

sirppi.  

Myös pyörä keksittiin. 

Ihmiset alkoivat tehdä myös saviastioita, joissa he säilyttivät viljaa ja siemeniä. 

Uusi keksintö oli myös karjanhoito.  

Eli ihmiset alkoivat kasvattaa kotieläimiä, esimerkiksi lehmiä, lampaita ja vuohia.  

Niistä saatiin lihaa.  

Isot eläimet auttoivat myös peltotöissä. 

Ihmiset keksivät myös kirjoitustaidon ja sen jälkeen matematiikan.  

Ihmisten piti kirjoittaa viljojen määrät ylös, ja viljasäkkejä piti laskea.  

Ihmiset alkoivat merkitä ylös myös kaupankäyntiin liittyviä asioita.  

 

Kirjoitustaito 

Kirjoitustaidon keksimisen myötä loppui esihistoriallinen aika.  

Alkoi historiallinen aika. 

Ensiksi kirjoitus oli kuvakirjoitusta ja sitten nuolenpääkirjoitusta.  
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Myöhemmin kehittyi kirjaimia.  

Tekstit kirjoitettiin savitauluihin tai papyrukselle.  

Yksi ammatti oli kirjurin ammatti, sillä vain harvat osasivat kirjoittaa. 

 

Lait 

Kun kaupungit kasvoivat ja ihmisiä alkoi paljon, hallitsijat eli kuninkaat alkoivat laatia myös 

sääntöjä, lakeja ja rangaistuksia, jotta kansa eläisi järjestyksessä.  

Vanhin laki on kuningas Hammurabin laki.  

Hammurabin laki: silmä silmästä ja hammas hampaasta.  

Se tarkoitti, että esimerkiksi jos hajotat naapurisi tavaran, niin naapuri voi hajottaa myös 

sinun tavarasi.   
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TEHTÄVÄT: KOHTI KORKEAKULTTUURIA 

 

Onko väite oikein O vai väärin V? 
 
1. Maanviljelyn kehittymisen myötä syntyivät kylät ja kaupungit. 

2. Maanviljelyn kehittymisen myötä syntyivät ammatit. 

3. Kylien rakentaminen aloitti kaupankäynnin, kylien asukkaat myivät tavaroita toisilleen. 

4. Ihmisillä oli rahaa käytössä. 

5. Kuokka ja sirppi olivat peltotyön työvälineitä. 

6. Saviastiat keksittiin viljan varastointia varten.  

7. Ihmiset alkoivat kasvattaa kotieläimiä, esimerkiksi lehmiä, lampaita ja vuohia. 

8. Maanviljelyn myötä ihmiset keksivät kirjoitustaidon ja matematiikan.  

9. Kirjoitustaidon keksimisen myötä loppui esihistoriallinen aika. 

10. Ensiksi kirjoitus oli nuolenpääkirjoitusta ja sitten kuvakirjoitusta. 

11. Hammurabin laki on silmä silmästä ja hammas hampaasta. 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Miten syntyivät kaupungit? 

2. Miten syntyivät ammatit? 

3. Mitä ammatteja oli? 

4. Miksi kaupungin ympärille rakennettiin muurit? 

5. Miten ihmiset kävivät kauppaa? Miten myivät toisilleen tavaroita? 

6. Miksi keksittiin kuokka, sirppi ja pyörä? 

7. Mitä hyötyä oli kotieläimistä? 

8. Miten kirjoitustaitoa ja matematiikka tarvittiin maanviljelyssä? 

9. Mikä aika loppui kirjoitustaidon keksimisen myötä? 

10. Millaisia olivat ensimmäiset tekstit ja mihin ne kirjoitettiin? 

11. Miksi keksittiin lait? 
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TEHTÄVÄT: KOHTI KORKEAKULTTUURIA 

 
 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• maanviljely 

• työnjako 

• työvälineet 

• käsityöläiset 

• kauppiaat 

• kaupankäynti 

• vaihtokauppa 

• kuokka 

• sirppi 

• karjanhoito 

• viljasäkit 

• kirjoitustaito 

• kuvakirjoitus 

• nuolenpääkirjoitus 

• kirjurit 

• Hammurabin laki 

 

 

Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
 

1) Ammatit. 

- Minkälaisia ammatteja syntyi kylissä ja kaupungeissa? 

- Miksi ammatit syntyivät? 

- Miten ammattien kehittyminen vaikutti kaupankäyntiin? 

 

2) Uudet keksinnöt.  

- Millaisia keksintöjä keksittiin maanviljelyn myötä? 

- Miten ne helpottivat ihmisten elämää? 

- Miksi oli hyvä, että ihmiset alkoivat kasvattaa eläimiä? 

 

3) Kirjoitustaito ja lait. 

- Miksi ihmiset oppivat kirjoittamaan?  

- Ketkä osasivat kirjoittaa? 

- Miksi kehitettiin lait? 
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VASTAUKSET: KOHTI KORKEAKULTTUURIA 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Oikein. 

2. Oikein. 

3. Oikein. 

4. Väärin. (Ihmiset vaihtoivat tavaroita keskenään, rahaa ei ollut.) 

5. Oikein. 

6. Oikein.  

7. Oikein. 

8. Oikein.  

9. Oikein. 

10. Väärin. (Ensiksi kirjoitus oli kuvakirjoitusta ja sitten nuolenpääkirjoitusta). 

11. Oikein. 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Kaupungit syntyivät, kun ihmiset jäivät paikoilleen taloihinsa viljelemään peltoja.  

2. Jokaisella oli kylässä oma tehtävänsä, jota hän hoiti. 

3. Ammatteja olivat esimerkiksi käsityöläiset, sotilaat, kirjurit ja kauppiaat). 

4. Muurit suojasivat kaupunkia eläimiltä ja vihollisilta. 

5. Ihmiset kävivät vaihtokauppaa eli vaihtoivat tavaroita keskenään. 

6. Nämä työvälineet helpottivat peltotöitä. 

7. Kotieläimistä saatiin lihaa ja ne auttoivat peltotöissä. 

8. Ihmisten piti kirjoittaa viljamäärät ylös ja laskea viljasäkkejä. 

9. Esihistoriallinen aika. 

10. Kuvakirjoitusta ja nuolenpääkirjoitusta. Kirjoitettiin savitauluihin ja papyrukselle. 

11. Että ihmiset eläisivät hyvin ja järjestyksessä.  
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KORKEAKULTTUURI - kehittynyt ja osaava yhteiskunta 
 
korkeakulttuurin alueet 
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KORKEAKULTTUURI - kehittynyt ja osaava yhteiskunta 
 
Mitä on korkeakulttuuri? 
 
Korkeakulttuuri on yhteiskunta, jossa: 

1) Ihmiset osaavat kirjoittaa.  

2) Ihmiset asuvat kaupungissa. 

3) Ihmisillä on hallitsija. 

4) Ihmisillä on ammatit.  

5) Ihmiset tekevät taidetta ja tutkivat tieteitä. 

Me nykypäivän ihmiset kuulumme siis myös korkeakulttuuriin.  

 

Missä korkeakulttuurit kehittyivät? 

Ensimmäinen korkeakulttuuri kehittyi Mesopotamiaan (nykyisen Irakin alue) noin 3000 

eaa.  

Joet Eufrat ja Tigris helpottivat sillä alueella maanviljelyä, joten kylät ja kaupungit syntyivät 

näiden jokien viereen. 

Korkeakulttuureja oli Mesopotamian lisäksi myöhemmin myös Aasian, Etelä-Amerikan ja 

Afrikan alueilla.  

 

Ihmiset olivat eriarvoisia ja kuuluivat johonkin yhteiskuntaluokkaan 

Korkeakulttuureissa ihmiset eivät olleet tasa-arvoisia, vaan he elivät eriarvoisina.  

Jokainen kuului johonkin yhteiskuntaluokkaan.  

Tärkein, joka myös päätti kaikista asioista, oli hallitsija.  

Hänen alapuolellaan olivat papit.  

Papit rukoilivat eri asioiden puolesta ja huolehtivat temppeleistä.  

Myös kauppiaat olivat tärkeitä, he olivat myös rikkaita.  

Kauppiaiden alapuolella olivat käsityöläiset, jotka valmistivat tavaroita.  

Heitä alempana olivat maanviljelijät.  

Heikoimmassa asemassa olivat orjat. 

Orja tarkoitti köyhää ihmistä, joka joutui tekemään paljon raskasta työtä ja ehkä jopa ilman 

palkkaa.  

Toinen ihminen omisti orjan, joten orja ei ollut vapaa ihminen.  

Orja voitiin myydä toiselle ihmiselle. 
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TEHTÄVÄT: KORKEAKULTTUURI - kehittynyt ja osaava yhteiskunta 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 
 
1. Korkeakulttuuri tarkoittaa kehittynyttä ja osaavaa yhteiskuntaa. 

2. Korkeakulttuurissa ihmiset eivät osaa kirjoittaa. 

3. Nykypäivän ihmiset kuuluvat korkeakulttuuriin.  

4. Ensimmäinen korkeakulttuuri kehittyi Mesopotamiassa. 

5. Korkeakulttuureja oli Mesopotamian jälkeen myös Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. 

6. Ensimmäisissä korkeakulttuureissa ihmiset elivät tasa-arvoisina.  

7. Jokainen ihminen kuului johonkin yhteiskuntaluokkaan.  

8. Hallitsijan alapuolella seuraavaksi tärkeimpiä olivat papit.  

9. Myös kauppiaat olivat tärkeä ja arvostettu yhteiskuntaluokka. 

10. Heikoimmassa asemassa olivat maanviljelijät.  

11. Orja oli vapaa ihminen.  

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Mitä on korkeakulttuuri? 

2. Missä ja milloin kehittyi ensimmäinen korkeakulttuuri? 

3. Miksi kaupungit syntyivät jokien viereen? 

4. Missä muissa maanosissa oli korkeakulttuureja? 

5. Miten ihmiset olivat eriarvoisia? 

6. Mitä eri yhteiskuntaluokkia oli olemassa? 

7. Kuka oli yhteiskunnassa ylimpänä ja tärkeimpänä? 

8. Kuka oli yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa? 

9. Mikä oli pappien tehtävä? 

10. Orja ei ollut vapaa henkilö. Miten se näkyi hänen elämässään? 
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TEHTÄVÄT: KORKEAKULTTUURI - kehittynyt ja osaava yhteiskunta 
 
 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• korkeakulttuuri 

• yhteiskunta 

• hallitsija 

• Mesopotamia 

• maanviljely 

• Afrikka 

• Aasia 

• Etelä-Amerikka 

• tasa-arvo 

• yhteiskuntaluokka 

• eriarvoinen 

• kauppiaat 

• maanviljelijät 

• orjat 

 

 

Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
 

1) Korkeakulttuuri. 

- Mitä tarkoittaa korkeakulttuuri? 

- Missä syntyivät ensimmäiset korkeakulttuurit? 

 

2) Yhteiskuntaluokat. 

- Ihmiset kuuluivat eri yhteiskuntaluokkiin. Kerro jokaisesta. 

- Laita yhteiskuntaluokat tärkeysjärjestykseen. 

 

3) Minä omassa yhteiskuntaluokassani. 

Kuvittele eläväsi jossakin yhteiskuntaluokassa.  

Kuvaile ympäristöä, perhettäsi, vanhempiesi ammattia.  

Miten muut ihmiset suhtautuvat sinuun ja yhteiskuntaluokkaasi?  

Millaista elämäsi on? 
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VASTAUKSET: KORKEAKULTTUURI - kehittynyt ja osaava yhteiskunta 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 

 
1. Oikein. 

2. Väärin. (Korkeakulttuurissa ihmiset osaavat kirjoittaa.) 

3. Oikein.  

4. Oikein. 

5. Oikein. 

6. Väärin. (Ihmiset kuuluivat eri yhteiskuntaluokkiin ja elivät eriarvoisina.)  

7. Oikein.  

8. Oikein.  

9. Oikein. 

10. Väärin. (Heikoimmassa asemassa olivat orjat.)  

11. Väärin. (Orjalla oli omistaja, joka omisti hänet. Orja voitiin myydä eteenpäin.)  

 

 

Vastaa kysymyksiin. 

 
1. Korkeakulttuuri on kehittynyt ja osaava yhteiskunta (kirjoitustaito, kaupungistuminen, 

hallitsija, ammatit, tieteen ja taiteen kehittäminen). 

2. Ensimmäinen korkeakulttuuri kehittyi Mesopotamiassa. 

3. Peltoja oli helpompi hoitaa veden läheisyydessä. Ihmiset rakensivat talonsa peltojen 

viereen, ja näin syntyivät kylät ja kaupungit. 

4. Myöhemmin myös Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. 

5. Jokainen kuului johonkin yhteiskuntaluokkaan. Jotkut luokat olivat tärkeämpiä kuin 

toiset. 

6. Hallitsijan alapuolella olivat esim. papit, sotilaat, kauppiaat, käsityöläiset, 

maanviljelijät ja orjat. 

7. Hallitsija oli tärkein. 

8. Orja oli heikoimmassa asemassa. 

9. Papit rukoilivat ja hoitivat temppeleitä. 

10. Orjalla ei ollut oikeuksia. Hän ei välttämättä saanut edes palkkaa työstään. Hänet 

omisti toinen ihminen, ja orja voitiin myydä eteenpäin toiselle. 
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EGYPTIN KORKEAKULTTUURI 

 
korkeakulttuuri          Niili-joki             hallitsija / faarao                orja 
 

 
 
tulva      muumio         sarkofagi                           pyramidi 

 
 
hieroglyfit                                        savitalo                             peruukki 
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EGYPTIN KORKEAKULTTUURI (alkanut noin 2500 eaa.) 

 

1) Ihmisillä on ammatit. Jokaisella on oma tehtävänsä. 

2) Ihmiset osaavat kirjoittaa (kirjurit). 

3) Ihmiset asuvat kaupungeissa. 

4) Ihmisillä on hallitsija. 

5) Ihmiset tekevät taidetta, tiedettä ja arkkitehtuuria. 

 

Niili-joki 

Vaikka Egypti on kuiva ja kuuma maa, maanviljely on ollut aina siellä mahdollista, koska 

maan läpi virtaa Niili-joki.  

Niili on maailman pisin joki (6 650 kilometriä pitkä). 

Maanviljely oli mahdollista, mutta vain joen rannoilla.  

Kun joki tulvi, tulva toi mukanaan hedelmällistä lietettä.  

Tulva tapahtui kerran vuodessa, mutta se kesti useita kuukausia.  

Egyptiläiset kuljettivat jokea pitkin veneissä myös tavaraa. 

Ihmiset alkoivat rakentaa taloja, kyliä ja kaupunkeja joen rannoille.  

Näin alkoi syntyä Egyptin korkeakulttuuri.  

 

Yhteiskunta 

Egyptin hallitsija eli kuningas oli nimeltään faarao.  

Ihmiset pitivät faaraota jumalana. 

Miehet ja naiset olivat melko tasa-arvoisia.  

Kouluun pääsivät vain harvat, rikkaat ja valitut. 

Koulussa opiskeltiin kirjurin ammattiin.  

Rikkaiden talot olivat isoja.  

Niissä oli myös oma puutarha.  

Orjat palvelivat rikasta perhettä ja hoitivat kaikki kotityöt ja huolehtivat lapsista. 

Rikkaiden vaatteet olivat värikkäitä, ja he käyttivät peruukkeja sekä meikkiä, niin miehet 

kuin naisetkin.   

Köyhemmät ihmiset elivät pienissä savitaloissa. 

Köyhät pukeutuivat hyvin yksinkertaisesti. 
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Kuolema ja hautaaminen 

Egyptiläisillä oli paljon erilaisia jumalia, joihin he uskoivat. 

Egyptiläiset uskoivat ikuiseen elämään.  

Eli he uskoivat, että elämää oli myös kuoleman jälkeen.  

Ihminen sai ikuisen elämän, jos oli elänyt oman elämänsä hyvin. 

Kun ihminen kuoli, ruumis palsamoitiin eli siitä tehtiin muumio.  

Ruumiin sisältä poistettiin sisälmykset, ja ne laitettiin säilytykseen erilaisiin astioihin.  

Nämä astiat laitettiin mukaan hautaan.  

Ruumis täytettiin sahanpurulla ja kankailla.  

Sitten ruumista pidettiin kymmeniä päiviä suolaliuoksessa, jotta se kuivuisi.  

Kun ruumis oli muumioitunut, se kiedottiin pellavasuikaleisiin.  

Hautaan laitettiin mukaan myös erilaisia tavaroita, vaatteita, ruokaa ja työkaluja, koska 

uskottiin, että ihminen tarvitsisi niitä myös toisessa maailmassa. 

Faaraon hauta-arkku on nimeltään sarkofagi.  

Siihen maalattiin kasvot, jotta henki tunnistaisi arkun omakseen.  

Faaraon hauta oli aina hienoin ja se oli täynnä kultaisia tavaroita. 

Rikkaiden haudat olivat hienommat kuin köyhien ihmisten.  

 

Pyramidit 

 

Tutkijoilla on useita teorioita siitä, miksi pyramidit rakennettiin kauan sitten.  

Yksi tutkijoiden ajatuksista on se, että faarao halusi rakentaa pyramidin omaksi 

haudakseen.  

Pyramidi oli paikka, johon faarao voitiin haudata, kun hän kuoli.  

Pyramidi rakennettiin korkeaksi, jotta faaraon henki voisi kiivetä paremmin taivaaseen 

muiden jumalien luokse.  
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Pyramidien rakentaminen kivistä on ollut raskasta, eivätkä tutkijat tiedä vieläkään, miten se 

tarkalleen tehtiin.  

Yksi vaihtoehto on, että pyramidin sivussa oli ramppi, jota pitkin painavat kivet oli helpompi 

kuljettaa.  

Pyramidin sisällä on käytäviä ja kammioita eli huoneita.  

Tutkijat eivät ole varmoja siitä, ketkä pyramideja rakensivat.  

Rakentajina toimivat ehkä orjat ja maanviljelijät tai jopa taitavat rakennusmiehet.  

Pyramidin rakentamiseen tarvittiin tuhansia ihmisiä ja rakentaminen saattoi kestää jopa 20 

vuotta. 

Haudanryöstäjät ovat ryöstäneet paljon kultaa ja tavaroita pyramidien haudoista. 

Egyptin suurin pyramidi on Kheopsin pyramidi.   

 

Hieroglyfit 

Hieroglyfit ovat muinaisten egyptiläisten kirjoitusjärjestelmä, jolla kirjoitettiin Egyptin kieltä. 

Se oli aluksi vain kuvakirjoitusta.  

Hieroglyfit kirjoitettiin ylhäältä alaspäin.  
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TEHTÄVÄT: EGYPTIN KORKEAKULTTUURI 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 
 
1. Niili on Egyptissä virtaava maailman pisin joki. 

2. Niili tulvii ja tuo mukanaan hedelmällistä lietettä. 

3. Faarao on Egyptin hallitsija. 

4. Ihmiset uskoivat eri jumaliin ja pitivät myös faaraota jumalana. 

5. Miehet ja naiset olivat melko tasa-arvoisia. 

6. Rikkaat ja köyhät olivat tasa-arvoisia. 

7. Egyptiläiset uskoivat ikuiseen elämään. 

8. Palsamointi tarkoittaa, että ihmisen ruumiista tehtiin muumio. 

9. Ruumiin sisälmykset jätettiin sisälle, kun ihmisestä tehtiin muumio.  

10. Sarkofagi on faaraon kruunu.  

11. Pyramidit rakennettiin faaraoiden haudoiksi. 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Mikä tärkeä joki virtaa Egyptin läpi? 

2. Mitä hyötyä oli siitä, että Niili tulvi? 

3. Kuinka usein Niili tulvi ja kuinka kauan? 

4. Mihin ammattiin koulussa opiskeltiin? 

5. Mitä tarkoittaa, että egyptiläiset uskoivat ikuiseen elämään? 

6. Miksi pyramidit rakennettiin? 

7. Miksi pyramidit rakennettiin korkeiksi? 

8. Mitä oli pyramidin sisällä? 

9. Miksi hautaa laitettiin mukaan myös tavaroita? 

10. Mitä ovat hieroglyfit? 
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TEHTÄVÄT: EGYPTIN KORKEAKULTTUURI 
 
 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• kirjurit 

• hallitsija 

• arkkitehtuuri 

• Niili-joki 

• hedelmällinen liete 

• faarao 

• peruukki 

• palsamointi 

• muumio 

• sisälmykset 

• sarkofagi 

• sahanpuru 

• suolaliuos 

• pellavasuikaleet 

• pyramidi 

• haudanryöstäjät 

• Kheopsin pyramidi 

• kammio 

• hieroglyfit 

• kirjoitusjärjestelmä 

• Egypti 

• egyptiläinen 

• korkeakulttuuri 

 
 
Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
1) Niili-joen merkitys egyptiläisille. 

- Miten Niili on vaikuttanut ihmisten elämään? 

- Miten se on vaikuttanut kaupunkien rakentamiseen ja maanviljelyyn? 

 

2) Egyptiläinen yhteiskunta. 

- Miten ihmiset elivät? 

- Mikä oli miesten ja naisten asema? 

- Vertaile rikkaiden ja köyhien elämää (asuminen, pukeutuminen). 

 

3) Kuolema ja hautaaminen muinaisessa Egyptissä. 

- Mihin ihmiset uskoivat? 

- Miten haudattiin rikkaat? 

- Miten haudattiin köyhät? 

- Mitä hautoihin laitettiin mukaan ja miksi? 

 

4) Pyramidit. 

- Miksi pyramideja rakennettiin ja miten?  
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VASTAUKSET: EGYPTIN KORKEAKULTTUURI 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 
 
1. Oikein. 

2. Oikein. 

3. Oikein. 

4. Oikein. 

5. Oikein. 

6. Väärin. (Rikkaat ja köyhät olivat eriarvoisia.) 

7. Oikein. 

8. Oikein. 

9. Väärin. (Sisälmykset poistettiin aina.)  

10. Väärin. (Sarkofagi on muumion / faaraon hauta-arkku.)  

11. Oikein.  

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Egyptin läpi virtaa Niili-joki. 

2. Tulva toi mukanaan hedelmällistä lietettä, parempi maanviljelylle.  

3. Niili tulvi kerran vuodessa, ja tulva kesti useita kuukausia.  

4. Koulussa opiskeltiin kirjuriksi. 

5. Ihmiset uskoivat, että elämää on myös kuoleman jälkeen. 

6. Pyramidit rakennettiin faaraoiden haudoiksi.  

7. Jotta faaraon henki voisi kiivetä paremmin taivaaseen muiden jumalien luokse. 

8. Pyramidin sisällä oli käytäviä ja kammioita eli huoneita. 

9. Uskottiin, että ihminen tarvitsee tavaroitaan toisessa maailmassa.  

10. Hieroglyfit ovat muinaisten egyptiläisten kirjoitusjärjestelmä (kuvakirjoitusta). 
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. 

ESIHISTORIALLINEN AIKA JA HISTORIALLINEN AIKA 
 

ESIHISTORIALLINEN AIKA 
- Ihminen ei osannut lukea eikä kirjoittaa. 
- Ajalta ei ole säilynyt kirjallisia lähteitä. 
- Arkeologit tutkivat esineitä. 

 
 

HISTORIALLINEN AIKA 
- Ihminen osaa lukea ja kirjoittaa. 
- Ajalta on säilynyt kirjallisia lähteitä (kirjeitä, kirjoja, papereita). 
- Historiantutkijat tutkivat tekstejä ja muita lähteitä. 
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ESIHISTORIALLINEN AIKA 
ihminen ei osaa kirjoittaa 

 
1. kivikausi 2. pronssikausi       3. rautakausi 

 

        ------------------------------------------------------------------------------- 
HISTORIALLINEN AIKA 

ihminen osaa kirjoittaa 

  4. vanha aika 5. keskiaika  
 
 

  6. uusi aika 7. uusin aika (myös nykyhetki) 
 

  


