tehtävä

K1

KULTTUURI

OPPILAS
Tehtävä 1. Kivikausi
Tehtävä 1.
Kulttuuripiirteet
Miettimistä ryhmässä! Käyttäkää faktalehteä K1.
-

Kuinka pian jääkauden jälkeen ihmiset tulivat alueelle?
Kuinka he asuivat ja millä he elivät?
Millaisia muita kulttuureja eri puolilla maailmaa oli kivikautemme aikaan?
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tehtävä

K1

KULTTUURI

OPPILAS
Tehtävä 1. Kivikausi
Tehtävä 2.
Rakenna, kuvittele ja dramatisoi kivikauden elämää.
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tehtävä

K1

KULTTUURI

OPPILAS
Tehtävä 1. Kivikausi
Tehtävä 3.
Kalliopiirrokset
Miettimistä ryhmässä! Käyttäkää faktalehteä K1.
-

Mitä tiedämme kalliopiirroksista?
Missä suurin osa lähistömme kalliopiirroksista sijaitsee?
Mitä kalliopiirrokset kuvastavat?
Ovatko jotkin kalliopiirrokset luokiteltu maailmanperinnöksi? Jos ovat, mitkä?
Millaisia muita kulttuureja oli eri puolilla maailmaa rautakautemme aikaan?

Tarkastelkaa tämän jälkeen faktalehteä K10!
Miettimistä ryhmässä!
Käyttäkää faktalehtiä K1 ja K10 sekä nykypäivän Nämforsenia
kuvaavaa karttaa.
-

Milloin Nämforsen sijaitsi meren ääressä?
Miettikää, mitä Nämforsenin kalliopiirroksissa kuvattiin.
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tehtävä

K1

KULTTUURI

OPPILAS
Tehtävä 1. Kivikausi
Tehtävä 4.
Mitä haluamme kertoa tuleville sukupolville kalliopiirroksilla/
kalliomaalauksilla?
Miettimistä ryhmässä!

Jos tänään saisitte mahdollisuuden tehdä kalliopiirroksia ja kalliomaalauksia:
Minkälaisen viestin haluaisitte lähettää 2 000 vuoden päähän ihmisille, jotka tulevat meidän
jälkeemme? Minkälaisen aiheen valitsisitte? Kuinkahan tulevaisuuden ihmiset tulkitsisivat
piirroksiamme?

1 a. Laatikaa

Piirtäkää ryhmässä kallioille tai litteille kiville kalliopiirroksia vesiväreillä.
Muistakaa piirtää nykypäivän sanoma/viesti tuleville sukupolville.
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