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Az őskor   és az ókor

Kr. e. 1 000 000 – Kr. u. 500

Az emberek a kezdetektől fogva találékonyak voltak. 

Rájöttek, hogyan lehet tüzet gyújtani és szerszámokat 

készíteni. Majd elkezdtek falvakat építeni, amelyekből 

városok lettek, illetve hajókat, amelyekkel bejárták 

a körülöttük lévő világot. Megtanultak írni és számolni.

1 millió évvel ezelőttTűz!
Őseink rájöttek, hogyan 
gyújtsanak tüzet, ami mellett megmelegedhettek 

és megsüthették az ételt.

Kr. e. 3000–1800StonehengeEz a robusztus építmény 
Nagy-Britanniában található. 
Senki nem tudja, hogyan és 
milyen célból épült.

Kr. u. 60
Boudica
Britanniában az icenu-sok királynője vezette a római megszállók elleni harcot. Boudica neve azt jelenti, hogy „győztes”– de vesztett, 

és a rómaiak 350 évig Britanniában maradtak.

Kr. u. 117Hatalmas rómaiakA Római Birodalom fénykorában, Egyip   -tomtól Brittaniáig, 60 millió ember felett gyakorolt hatalmat.

Kr. e. 3200Guruló szenzációNem tudjuk, ki készített először 
kereket, de az első kerekes 
szekerek leletei Mezopotámi-
ából származnak.

Kr. e. 3200SzóképekAz egyiptomiak fejlesztették ki a világ első írásrendszerét. Különböző szimbólumok és képek keverékét, úgynevezett hieroglifákat használtak, hogy elmeséljenek egy történetet.

Kr. e. 210AgyaghadseregAz első kínai császárt, Csin 
Si Huang-tit egy seregnyi 
agyagkatonával együtt 
temették el, hogy a túlvilá-
gon is védelmezzék.

Kr. e. 2600 körülHatalmas piramisokA piramisok az egyiptomi uralkodók és családtagjaik fenséges sírhelyéül szolgáltak.

Kr. e. 2000 körülAz első naptárA mezopotámiaiak használtak először 12 hónapból álló naptárt, 
30 napos hónapokkal.

OTT VAGYOK 
OTTHON, AHOL 
TÜZET RAKOK.

A hatalmas köveket 
megalitoknak 
nevezzük.

A lángok 
elijesztették a  
vadállatokat.

Sorokba rendezett
agyagkatonák

ÁLLANDÓAN 
ÚTON VAGYOK! 

MÁR SAJOG 
A LÁBAM A SOK 

MENETELÉSTŐL!

A légiósok egy 
hosszú rúdra 
rögzített zászlót 
hordoztak.

A szekereken árut 
és embereket 

szállítottak.
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A hatalmas Istár-kapu 
Babilonban

Kr. e. 300 000Az őskori emberA mai ember ősei Afriká-
ban, hordákban éltek. 
Gyümölcsöket és bogyókat 
gyűjtöttek, vagy olyan ha-
talmas állatokra vadásztak, 
mint a gyapjas mamut.

Kr. e. 8000–5000Az első fémszerszámok
Őseink először rézből készítettek eszközöket. Ezek sokkal élesebbek és hatékonyabbak voltak, mint a kövek.

Kr. e. 4000 körülSelyemhernyókKínában az emberek a selyemhernyók gubói-
ból selymet készítettek.

Kr. e. 1200 körülVaskor
A vas feltalálásával a szerszámok, és így a kerekek is, ellenállóbbak lettek. Ez megkönnyítette  a földművelést, és a  szekerek is kibírták a hosszabb utakat.

Kr. e. 1000 körülFöníciai tengerészekA Földközi-tenger partvidékén élő föníciaiak nagyszerű hajókat építettek. Más 
országokkal kereskedtek, 
és talán még Afrikát is körbehajózták.

Kr. e. 438ParthenónA görögök fenséges templomot építettek Pallasz Athénének, Athén 
város védelmező istennő-
jének a tiszteletére.

Kr. e. 10 000Az első földművelőkAz emberek elkezdtek letelepedni, teheneket 
és kecskéket tartottak, 
illetve búzát és árpát termesztettek a földeken.

Kr. e. 4000Az első városokA mai Közel-Kelet területén 
fekvő Mezopotámiá ban 
egyre nagyobbra nőtt Ur, 
majd Babilon városa, ahol 
a földművesek és a kereske-
dők cserélték áruikat.

Kr. e. 1500 körülEgyiptomi vízórákAz egyiptomiak egy edényből 
csöpögő víz mennyiségével 
mérték az időt.

Sűrű gyapjas 
bunda

Hosszú 
agyarak

Építsd 
meg!

A tehenek 
húst és 
tejet 
biztosí-
tottak.

Márványoszlopok

Építsd 
meg!

Alul lyukas 
kőedény

Gömbölyűnek  
tűnik

Az edény gömbölyű 
alakját úgy is érzékel

tetheted, hogy egy kék, 
kerek lapos elemet négy 

oldalról ferde lapos 
elemekkel veszel körül.

2x2 trapéz 
alakú, lapos 
elem

Kapuépítés
A kapu nagyrészt kis 

LEGO® lapos elemekből 
áll. A középen lévő 

boltíves átjáró egy 1x1 
íves csempéből készült.

1x1 oldalt 
bütykös elem

1x1 íves 
csempe

1x2 oldalt 
bütykös elem

4x4 kerek 
lapos elem
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Az őskori ember
Az ember ősei Afrikában éltek. Vadásztak, 

halásztak és vadon termő növényeket szedtek 

táplálékul. Idővel megtanultak menedéket 

építeni, tüzet gyújtani és szerszámokat készíteni. 

Emellett kifejlesztették a világ első nyelvét,  

így el tudták mondani egymásnak,  

ami velük történt.

A világ melyik részén?

Világító tűz 
Az emberek már 1 millió éve 

rájöttek, hogyan kell tüzet  
gyújtani és hogy mire   lehet 

használni. Melegen tudták 
magukat tartani, meg tudták főzni 
az ételt, a tűz fénye pedig segített 

vadászni és éjjel menedéket találni.

 Szerszámkészítés
Eleinte pattintott köveket használtak 
eszközként: a gömbölyű kövek szélé-
ről kisebb darabokat pattintottak le, 
hogy éles éleket kapjanak. A szerszá-
mokat vadászathoz használták, vagy 
ha építettek valamit.Kr. e. 120 000 körül több em-

ber elhagyta Afrikát. Azok, 
akik hűvösebb tájakra ván-
doroltak, állati bőrből készí-
tettek ruhákat maguknak.
Kr. e. 40 000 körül kelet-
kezhettek az első emberi 
rajzok. Gallyakkal és  tollakkal festették meg 
az általuk vadászott  állatok képeit.

 Fontos évszámok

NYAMI! 
GRILLEZETT 

MAMUT LESZ 
VACSORÁRA!

Hegyes dárda a zsákmány 
levadászásához

A balta fejét 
állati bőrrel 
rögzítették 
a fanyélhez.

A tűzrakó helyet 
kövek veszik körül.

Az egymáshoz dörzsölt 
fadarabokkal tüzet 
lehet csiholni.
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Az őskor és az ókor
Kunyhó

A mamutagyarak lyukas 
elemekre illeszthetők. 

Használj minél több agya
rat a kör alakú menedék 

megépítéséhez!

Kapcsold össze!
A kosár oldalait klipszes lapos 

elemek alkotják. Ezekre a fonott 
kosár mintázatára emlékeztető 

rács elemek kerültek.

 Élelemszerzés
Az őskori emberek növényi 
szárakat és gallyakat 
összefonva készítettek 
kosarakat, amelyekbe 
könnyebb és gyorsabb volt 
összegyűjteni az élelmet. 
A sűrű szövésű kosarakban 
még vizet is tudtak tárolni.

HOPPÁ, NEM 
AKARTALAK 

FELÉBRESZTENI… 
CUKI CICA…

Építsd 
meg!

A mamutagyarak 
íves tetőt alkotnak.

 Menedéképítés
Amikor vadászni mentek az emberek, 
kőből, csontból, fából és állatbőrből 
menedéket építettek maguknak, ami 
melegen és szárazon tartotta őket. Ezeket 
gyorsan és könnyen le lehetett bontani, 
majd a következő táborhelyen újra fel 
lehetett építeni.

 Kardfogú 
macskaféle
Ez a vadállat Smilodon néven 
is ismert, ám a hatalmas 
fogaitól nem látszik a moso lya! 
A kardfogú macskafélék nagy 
testű állatokra vadásztak úgy, 
hogy a fákról rájuk vetették 
magukat.

Építsd 
meg!

Hegyes szemfogaik 
30 cm hosszúak 

voltak.

Hatalmas 
mancsok, éles 
karmokkal

Őseink vadon termő 
gyümölcsöket 

és bogyókat 
gyűjtögettek.

Csalánból, 
kéregből és 
fűfélékből készült 
kosár.

A klipszes lapos elemeket 
állítsd függőleges 
helyzetbe!

A csontot klipszes 
lapos elemek 
rögzítik.

Kerek lyukas 
csempe

2x2 fogantyús lapos 
elemek

Az 1x2 rács 
elemek 
1x4 lapos 
elemekre 
kerülnek.


