ПИТАЊА ЗА ПОМОЋ ПРИ УЧЕЊУ
КАКО УПОЗНАЈЕМО ПРОШЛОСТ

1. Шта је историја?
2. Ко су историчари и чиме се баве?
3. Ко је Херодот?
4. Помоћу чега упознајемо прошлост?
5. Шта су историјски извори?
6. Како смо поделили историјске изворе?
7. Шта све спада у материјалне историјске изворе?
8. Објасни појам усмена предања?
9. Који извори су карактеристични за новије доба?
10. Чиме се бави археолог?
11. Шта је антиквитет?
12. Шта се може приказати на ленти времена?
13. Шта нам олакшава лента времена?
14. Одређивање места важног датума на ленти времена (практичан рад).
15. Чему нам служе историјске карте?
16. Упореди географске и историјске карте. Шта је на њима слично, а шта различито?
17. Ко су преци, а ко потомци?
18. Које људе називамо савременицима?
19.

Помоћу какве ленте времена можемо одредити да ли су неки људи били
савременици или не. (За вежбу можеш користити ленту времена посвећену важним личностима
из презентације.)

СТАРИ СЛОВЕНИ НА БАЛКАНУ
1. Опиши живот људи у прошлости.
2. Где су проналазили храну?
3. Чиме су се још бавили?
4. Како

је

дошло

до

припитомљавања

првих

животиња?
5. Која је прва припитомљена животиња?
6. Које су још животиње припитомили?
7. Зашто су почели да обрађују земљу?
8. Како су трговали?
9. Где су била прва склоништа људи?
10. Како се назива археолошко налазиште у близини Београда?
11. Који све докази објашњавају начин живота људи на том простору?
12. По чему су карактеристичне винчанске куће?
13. Шта је заједничко за све словенске народе?
14. Где је прапостојбина (место где су у почетку живели) Словена?
15. Какви су тамо били услови за живот?
16. Зашто су стварали племена и често се селили?
17. У ком веку Словени насељавају Балкан?
18. Кога затичу на Балкану и како се међусобно понашају (шта раде)?
19. Који византински историчар је писао о новом народу који је населио Балкан?
20. Које је карактеристике Словена навео?
21. Како је исгледао Балкан у то доба?
22. Шта су Словени радили када су га населили?
23. Зашто је било битно правити насеља у близини река?
24. Шта су Словени научили од староседелаца?
25. У којим областима су гајили стоку?
26. По чему су карактеристичне куће у том периоду?

