HISTORIAN KOE: Suomen esihistoria

VASTAUKSET

1. Laita seuraavat käsitteet aikajärjestykseen. Numeroi 1–4. (Vanhin ensiksi.)
1. jääkausi

2. kivikausi

3. pronssikausi

4. rautakausi

2. SUOMEN ESIHISTORIA. Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Oikein.
2. Oikein.
3. Oikein.
4. Oikein.
5. Väärin. (Egyptissä elettiin jo korkeakulttuurin aikaa.)
6. Väärin. (Ihmiset kirjoittivat vasta historiallisella kaudella.)
7. Oikein.
8. Väärin. (Esineet valmistettiin pronssista.)
9. Oikein.
10. Oikein.
11. Oikein.
12. Oikein.

3. Vastaa kysymyksiin.
a) Mistä kivi-, pronssi- ja rautakausi ovat saaneet nimensä?
Siitä materiaalista, jota siihen aikaan opittiin käyttämään tavaroiden valmistamisessa.
b) Mitä on omavaraistalous?
Se tarkoittaa, että ihmiset valmistivat kaiken itse luonnon materiaaleista.
Esimerkiksi aseet, työkalut, astiat ja vaatteet.
c) Miten saviruukkujen käyttö helpotti ihmisten elämää?
Ihmiset pystyivät säilyttämään ruokaa niissä ja myös kypsentämään sitä.

4. Nimeä seuraavat asiat ja kerro niistä tarkemmin.
Samaani oli tietäjä, joka tulkitsi unia ja paransi ihmisiä.
Hiidenkiukaat ovat kivikasoja, jotka peittävät haudan.
Kaskeaminen. Ihmiset polttivat metsää ja rakensivat siihen pellon.
Mäkilinna oli turvapaikka kylän asukkaille korkealla kukkulalla. Sieltä oli helpompi
puolustautua vihollista vastaan.

5. Ympyröi yksi oikea vastaus.
1. b
2. c
3. a
4. b
5. a
6. b

6. Essee: Viikingit.
- Keitä olivat viikingit ja mistä maista he olivat kotoisin?
- Miksi he lähtivät ulkomaille?
- Miten muut ihmiset suhtautuivat heihin?
- Mitä viikingit myivät ja mitä he ostivat?
- Mitä viikingit osasivat rakentaa?

Viikingit osasivat rakentaa laivoja ja ohjata niitä oikeaan paikkaan tähtien ja auringon
avulla. Laivoilla he pystyivät matkustamaan pohjoisesta eri maihin. Viikingit pääsivät
matkustamaan laivoillaan Välimerelle ja Atlantin valtamerelle asti.
Viikingit olivat taitavia merenkävijöitä.
Viikingit halusivat:
- löytää uusia maita, joissa asua
- käydä kauppaa
- ryöstellä

Viikinkejä pidettiin vaarallisina rosvoina, mutta todellisuudessa he olivat myös
kauppiaita.
Viikingit myivät turkiksia, rautaa, meripihkaa ja orjia.
He toivat ulkomailta kankaita, mausteita ja metalleja.
Viikingit tekivät silti myös paljon sotaisia ryöstöretkiä.

He polttivat ja tuhosivat kyliä, tappoivat ihmisiä ja toivat kylien rikkaudet omaan kotiinsa.
Viikinkien aseita olivat yleensä miekka ja kirves.
Heillä oli myös kilpi ja kypärä.
Viikingit olivat kiinnostuneita uusista kulttuureista ja maista, joten jos he löysivät hyvän
paikan asua, he jäivät sinne asumaan.
Tällaista paikkaa kutsutaan viikinkien siirtokunnaksi.
Näin viikinkejä muutti esimerkiksi Islantiin, Pohjois-Amerikkaan, Venäjälle ja Englantiin.
Viikingit olivat myös taitavia käsityöläisiä.

