CONEIXEMENT DEL MEDI
NATURAL,SOCIAL I CULTURAL

TEMA 13 (tretze)

LA LÍNIA DEL TEMPS
Dels primers caçadors al temps actual

Nom i cognoms……………………………………
4t curs

L’ORIGEN DE LA TERRA

Al principi es va formar la terra.
Desprès de molts milions d’anys van aparèixer els primers éssers vius.
Eren molt petits (1). Desprès es van diferenciar en animals i plantes
(2).
Desprès van aparèixer els peixos (3).
Alguns van sortit a viure fora de l’aigua i es van convertir en
rèptils i en uns animals molt grans : els
dinosaures (4).
Els dinosaures es van extingir i van aparèixer
els ocells (5) i els mamífers.
Finalment van aparèixer l’home i la dona
Completa

Els d……………… es van extingir i van
aparèixer els o……….. i els m……………..
Finalment van aparèixer l’h……….. i la
d…………..

LA HISTORIA I LA SEVA LÍNIA DEL TEMPS
La història és l’estudi del passat de la humanitat.

La història és l’ estudi del passat
de la humanitat.
L’època més antiga :
Primers caçadors i
recol·lectors
Primers pagesos
i pastors

Època dels
romans

Època dels
castells

Primeres fàbriques

Temps actual

Primers caçadors i recol.lectors,

primers pagesos i pastors,romans,
època dels castells, primeres
fàbriques i temps actual.

ELS PRIMERS CAÇADORS I RECOLECTORS
El primers homes i les primeres dones s’alimentaven de la caça, la
pesca i la recol·lecció de fruits dels arbres.

De què s’alimentaven els primers homes i les primeres dones ?

S’alimentaven de la c………., la p………
i la r…………………….de f………

Van aprendre a fer foc i van poder
cuinar els aliments.
Vivien en coves per no passar fred.

A les parets de les coves pintaven
escenes de caça
Completa

Van aprendre a fer f…….
Vivien en c………..per no passar f……
A les p……… de les c………. pintaven
escenes de c……

ELS PRIMERS PAGESOS I PASTORS
ramats d’ovelles
Els humans van aprendre a
domesticar els animals.
Els primers pastors i pastores
tenien cura dels ramats.
Va crear la ramaderia.
gos domesticat

pastors i pastores

Els humans van aprendre a
conrear la terra per obtenir
aliments .
Van inventar l’agricultura.
El pagès i la pagesa conreen la terra

Completa

Els h………….. van aprendre a
domesticar els a………………..
Els primers p…………… i p…………….
tenien cura dels r…………
Van crear la r……………………..
Els h…………….van a……………….. a
c………… la terra per obtenir a………….
Van inventar l’a…………………….

Els primers homes i dones van començar a fabricar els objectes
que necessitaven :

Cassoles de
Terrissa (fang) per Telers per fer
cuinar aliments
vestits

Agulles per Fletxes i hams
cosir
per caçar

Relaciona amb fletxes :

Els telers
Les cassoles de
terrissa
Les agulles
Les fletxes i els hams

caçar

servien per

cosir
cuinar els aliments
fer vestits

Van construir cabanes per viure i
es van crear els primers poblats.

L’EPOCA DELS ROMANS
Els romans eren la gent que viva a Roma, un poble d’Itàlia, fa uns
2000 anys.
TERRES DELS ROMANS

Eren molt bons guerrers i van conquerir Catalunya i moltes terres més.

Soldat romà

Mosaic d’un terra

Teatre romà de Tarragona

Feien cases molt grans amb mosaics molt bonics al terra.
Van construir molts edificis : temples, aqüeductes, banys, teatres....

Aqüeducte romà de
Tarragona

Banys romans de Badalona

Els romans parlaven el llatí i d’aquesta llengua van sortir el català i el
castellà. Els romans li van posar el nom de Baetulo a Badalona.

L’ÈPOCA DELS CASTELLS
Desprès dels romans van venir altres
pobles als territoris catalans.
Lluitaven entre ells i per defensar-se van
construir molts castells.

Els castells estaven
construïts en llocs molt alts Hi vivien els comtes, els cavallers i
per poder veure bé el
les seves famílies
territori del voltant.

Desprès dels romans van venir

altres pobles als territoris catalans.
Lluitaven entre ells i per defensarse van construir molts castells.
Completa :

Els c…………… estaven construïts en llocs
molt a………. per poder veure bé el
t……………. del v………….. Hi vivien els
c…………, els c…………… i les seves
f………………

Als costats del castell vivia la gent del poble que
conreava la terra i tenia cura dels animals.
Els pobles de vegades tenien muralles
per protegir-se dels enemics.

També hi havia els artesans, que
fabricaven els objectes i els comerciants
que els venien.
Els monjos vivien en el monestir
dedicats a la seva religió.

Completa

Als costats del c………….. vivia la gent del
p………….. que c………….. la t………. i
c………… els a…………….
Ordena les lletres i escriu la paraula

STCALLE……………

BPOLE ………….

RITONSAM……………….RAULLAM…………

LES PRIMERES FÀBRIQUES
Fa 200 anys es va inventar la
màquina de vapor.

Després es va utilitzar l’electricitat

A Catalunya les fàbriques tèxtils
van ser molt importants.

Fabricaven tela de
cotó i llana per fer vestits.

A les ciutats es van construir fàbriques. Molta
gent va anar per treballar-hi com a obrers.
Els obrers vivien en cases a prop de les
fàbriques.

fàbrica
cases dels obrers

Completa :

A les c………… es van construir f…………..
Molta gent va anar per treballar-hi
com a o………….. Els obrers vivien en
c………. a p…… de les fàbriques.

EL FERROCARRIL
Durant el segle XIX es van inventar els
primer trens que eren de vapor.

A l’any 1.848 s’inaugura el primer ferrocarril
de Catalunya que uneix les poblacions de
Barcelona i Mataró.

Ara els trens són elèctrics
Busca en un mapa de Catalunya les poblacions de Barcelona i
Mataró
Pinta aquesta antiga locomotora de vapor. Sabries afegir-li un
vagó ? Pots buscar fotografies en llibres o en internet.

EL TEMPS ACTUAL

Ara vivim de manera molt diferent que abans. Molts invents ens han
fet la vida més fàcil.

L’avió

El tren

El cotxe

L’electricitat

El telèfon mòbil

La nevera

L’últim gran invent ha estat l’ordinador i
el seu accés a internet que ens permet
comunicar-nos amb tot el món

Mira aquestes fotografies de la ciutat de Barcelona i fes una
creu (X) a les coses que són invents del mon actual.

Busca en aquesta sopa de lletres aquests invents del món
modern
televisió, cotxe, moto, avió, nevera, microones, ordinador, telèfon,
internet, tren, electricitat, semàfor, rentadora, bombeta
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Còpia el nom a sota

rentadora

bombeta

rellotge

impressora

