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 � 1. Розвиток цей поступовий,
Організмами все новий; 
Довго в часі він триває,
І противників ще має.

(Еволюція)

 � 2. Найдавніший, невеликий,
Предок цей людини дикий: 
На деревах існував,
Гілки лапами тримав.

(Дріопітек)

 � 3. Еволюція триває:
Ця істота тепер має 
Здатність рухатись ходою,
Та в кінцівках мати зброю.

(Австралопітек)

 � 4. Вдосталь всього навкруги:
Фрукти, ягоди завжди, 
І людина все збирає, 
Не відтворює і має.

(Привласнювальне господарство)

РОЗДІЛ І. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. 
АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ 
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 � 5. Один одного не знають,
Тільки їжу всі шукають, 
А як їжі не стає —
Хто куди щодалі йде.

(Первісне стадо)

 � 6. Знаряддя різноманітні:
І масивні, і тендітні, 
З різного матеріалу,
Що в природі вистачало.

(Знаряддя праці)

 � 7. У природі — він повсюди,
Знали первісні це люди, 
Його вправно обробляли,
Бо металів ще не знали.

(Камінь)

 � 8. Стала спрямлена постава,
Обсяг мозку зріс чимало, 
Вогонь в побуті вже знав,
Та його не добував.

(Пітекантроп)

 � 9. Невисокий, жив в печерах,
Досить вміло полював, 
Житла вчився будувати,
І вогонь за друга мав. 

(Неандерталець)
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 � 10. Вид розумний, все майструє,
Полюванням він хизує, 
А в одній печері взяв
Та й всі стіни змалював.

(Кроманьйонець)

 � 11. Кровні родичі тримались
Разом: жили й захищались, 
Припиняли мандрувати
Та почали осідати.

(Рід)

 � 12. Це — утворення постійне,
Господарство мало спільне, 
Де по силі працювали — 
Полювали та збирали.

(Родова община)

 � 13. Кровні родичі зібрались
Й кількісно всі об’єднались, 
Утворивши колектив,
Що на власних землях жив.

(Плем’я)

 � 14. Дрючок вдвоє ледь зігнули
Й сухожилля натягнули. 
Стало краще полювати
Й менше часу витрачати.

(Лук) 
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 � 15. Мене вміли обробляти
Й знаряддя виготовляти: 
Я — твердий, але ламкий,
Дуже вживаний такий.

(Кремінь)

 � 16. Ці відносини настали,
Довгий час вони тривали: 
Жінка роль велику має,
У сім’ї, де проживає.

(Матріархат)

 � 17. Революція тривала,
Заняття нові давала. 
Землеробство і скотарство 
Збагатили господарство.

(Неолітична революція)

 � 18. Був праліс — з’явилось поле,
Землеробство було нове: 
Попіл той, що залишився, 
В ґрунт як добриво згодився.

(Підсічно-вогневе землеробство)

 � 19. Тварин диких приручали,
У загонах залишали, 
Молоко, сметана, м’ясо — 
Ось такі продукти взялись.

(Скотарство)
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 � 20. Вірним став цей помічник,
Що в природі диким звик: 
В полюванні участь брав,
Та й житло охороняв.

(Приручення собаки)

 � 21. Він змінив матріархат,
В господарстві — новий лад: 
Жінка роль свою втрачає,
Чоловік вже першість має.

(Патріархат)

 � 22. В неоліті відділилось,
Самостійним утворилось: 
Знаряддя, метал, тканини
Виробляло для людини.

(Ремісництво)

 � 23. Для торгівлі цей товар
Мав еквівалентний дар:  
Мушлі, шкури замінив,
Срібло й золото зміцнив.

( Гроші)

 � 24. Він м’який, але метал,
Першим у пригоді став, 
Довго людям він служив,
Потім сплав його змінив.

(Мідь)


