7_2. Όταν ο άνθρωπος έγινε γεωργός και κτηνοτρόφος
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2011 17:27 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 14 Μαϊου 2012 22:08

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

H EΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

Όταν ο άνθρωπος έγινε γεωργός και κτηνοτρόφος

{saudioplayer}istoria_c/istoria_c_7_2a.mp3{/saudioplayer} Πατήστε το πλήκτρο για να
ακούσετε την αφήγηση!!!

Αργότερα έπεσαν πολύ δυνατές βροχές και οι πάγοι έλιωσαν. Η θερµοκρασία ανέβηκε. Η
γη ζεστάθηκε και γέµισε φυτά. Oι άνθρωποι, παρατηρώντας τη φύση, έµαθαν πότε
φύτρωναν τα φυτά και πότε έκαναν τους καρπούς τους. Άρχισαν να καλλιεργούν οι ίδιοι
διάφορα φυτά, δηµητριακά και όσπρια, κοντά σε µέρη που υπήρχε νερό, κι έγιναν γεωργο
ί.
Εξηµέρωσαν και µερικά ζώα, όπως το σκύλο, που τους βοηθούσε στο κυνήγι, το πρόβατο,
την κατσίκα και το βόδι, που τους έδιναν το γάλα, το µαλλί, το κρέας και το δέρµα τους.
Έτσι έγιναν κτηνοτρόφοι.
Δεν χρειαζόταν πια να τριγυρνούν από τόπο σε τόπο για να βρουν την τροφή τους. Την
παρήγαγαν µόνοι τους. Κοντά στα χωράφια τους έφτιαξαν τα σπίτια τους, µε δέρµατα
ζώων και κλαδιά στην αρχή κι αργότερα µε κορµούς µικρών δέντρων. Πολλοί µαζί ένιωθαν
µεγαλύτερη ασφάλεια. Γι’ αυτό έφτιαξαν τα σπίτια τους το ένα κοντά στο άλλο, έχτισαν
γύρω γύρω τείχη και τον πιο γενναίο τον έκαναν αρχηγό τους. Έτσι σχηµατίστηκαν τα
πρώτα χωριά, οι πρώτοι οικισµοί και άρχισε µια καινούργια εποχή, που ονοµάζεται νεολι
θική.

{saudioplayer}istoria_c/istoria_c_7_2b.mp3{/saudioplayer} Πατήστε το πλήκτρο για να
ακούσετε την αφήγηση!!!

Αυτή την εποχή οι άνθρωποι καλυτέρευσαν πολύ τη ζωή τους. Έφτιαξαν πιο τέλεια
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εργαλεία και όπλα, όπως δρεπάνια, βελόνες, αγκίστρια, µαχαίρια και δόρατα. Έµαθαν να
πλάθουν τον πηλό µε τα χέρια τους και να φτιάχνουν αγγεία, για να αποθηκεύουν τα
προϊόντα τους, να µαγειρεύουν, να τρώνε και να πίνουν. Έµαθαν να γνέθουν το µαλλί των
προβάτων, να το κάνουν νήµα, να το υφαίνουν και να φτιάχνουν ρούχα. Έτσι, σιγά σιγά,
έγιναν
τεχνίτες.
Προόδευσαν και στις τέχνες. Τους άρεσαν τα στολίδια κι έφτιαχναν κοσµήµατα µε
χρωµατιστές πέτρες και κοχύλια. Τα αγγεία τους ήθελαν να είναι όµορφα, γι’ αυτό τους
έδιναν ωραία σχήµατα και τα ζωγράφιζαν µε διάφορα σχέδια. Έφτιαχναν και µικρά
αγαλµατάκια από πηλό και πέτρα, τα
ειδώλια. Αυτά
παριστάνουν µια γυναίκα που εγκυµονεί. Είναι η πρώτη
θεότητα
που λάτρεψαν, η θεά της γονιµότητας.
{slideshare}[slideshare id=12150420&doc=neolithikiepoxi-120325133333-phpapp01]{/slideshare}
Από τον χρήστη
nikonikolo (Ευχαριστούμε)
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