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Le e contesta. 

 

 

A) Cantos anos hai que o ser humano coñece o lume? 

 

 

B) Como logrou o humano facer lume por si mesmo? 

 

 

C) Que vantaxes supuxo facer lume para a humanidade? 
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D) Que están facendo as persoas da fotografía? Por que o fan? 

 

 

 

Busca na túa cociña dous obxectos similares aos que se usaban hai miles de anos e explica en 

que se parecen e en que se diferencian. Despois debúxaos. 

 

Por exemplo: Un coitelo hai miles de anos e na actualidade parécense en que se utilizan para 

cortar, e diferéncianse en que hai miles de anos se fabricaban con pedra e na actualidade 

fabrícanse con aceiro 

     

 

 

Coitelo na actualidade 
Coitelo hai miles de anos 
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Solucións:  

 

Cantos anos hai que o ser humano coñece o lume? 

Hai medio millón de anos 

 

Como logrou o humano facer lume por si mesmo? 

Fretando dúas pedras de sílex e prendendo coas súas faíscas unhas ramiñas secas. 

 

Que vantaxes supuxo facer lume para a humanidade? 

Co lume protexíanse do frío da noite, espantaban as grandes feras dos seus poboados; a carne da caza era máis 

saborosa e saudable pasada polo lume, e tamén se aprendeu a cauterizar as feridas con lume. 

 

Que están facendo as persoas da fotografía? Por que o fan? 

Resposta libre.  

Están excavando para la investigación de los restos arqueológicos. Porque é un método de estudo da Prehistoria e a 

historia humana que nos axuda a coñecer como vivían os humanos fai moitos anos.  
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