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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.  

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 olla 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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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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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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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.  

 


