ПРАИСТОРИЧЕСКИ ЕПОХИ
Ранен палеолит





Преди около 2,5 милиона години — Доказателства за ранни човешки
инструменти.
Преди около 2,4 милиона години — Родът Хомо се появява като мършояден
хищник.
Преди около 600 000 хиляди години - Лов и събирачество.
Преди около 400 000 хиляди години – Контрол над огъня.

Среден палеолит









Преди около 200 000 години — Съвременният Хомо сапиенс се появява в
Африка, включително и гледна точка на липсата на значително количество
косми в сравнение с другите примати.
Преди 300 000 до 30 000 години — Мюстерска (Неандерталска) култура в
Европа.[8]
Преди около 75 000 години — Суперизригването на вулкана Тоба.[9]
Преди 70,000 - 50,000 години - Хомо сапиенс се придвижва от Африка към
Азия.[10] През следващите хилядолетия, потомците им се разпространяват към
южната част на Индия, Малайските острови, Австралия, Япония, Китай, Сибир,
Аляска и северозападния бряг на Северна Америка. [10]
Преди около 50 000 години - Поведенческо съвремие, от този момент
включително и в езика и сложното познание.
Преди около 42 000 години — Изобретяването на облеклото.

Късен палеолит












Преди около 32 000 години — Започва културата Ориняк в Европа.
Преди около 30 000 години (28 000 години пр.н.е.) — Стадо северни елени е
избито от хората в долината Везере в днешна Франция.[11]
Около 28 500 години пр.н.е.)— Нова Гвинея е населена от хопа от Азия или
Австралия.[12]
Преди около 28 000 - 20 000 години — Граветска култура в Европа.
Изобретяването на харпуна, иглата и триона.
Преди около 26 000 години (24 000 години пр.н.е.) — Жените използват влакна
за направата на торби за бебета, дрехи, кошници и мрежи.
Преди около 25 000 години (23 000 години пр.н.е.)— Малко селище, състоящо
се от колиби, изградени от скали и от кости на мамути е основано в местност,
където сега се намира Долни Вестонице в Моравия (Чехия). Това все още е найстарото постоянно човешко поселище, открито от археолозите.[13]
Преди около 20 000 години (18 000 години пр.н.е.) - Шателперонска култура във
Франция.[14]
Преди около 16 000 години (14 000 години пр.н.е.) - Зубър, направен от глина, в
пещерата, известна като Le Tuc d'Audoubert във френските Пиренеи, близо до
границата с Испания.[15]
Преди около 14 800 години (12 800 години пр.н.е.)— Започва влажен период в
Северна Африка. Регионът, който по-късно ще стане Сахара е влажен и
плодородна, и водоносните хоризонти са пълни.[16]

Мезолит
Неолит


Около 8 000 — 7 000 години пр.н.е. — В северна Месопотамия, в днешната
северна част на Ирак, започва отглеждането на ечемик и пшеница.
Първоначално, те се използват за бира, каша и супа, евентуално за хляб.[17] В
началото на земеделието по това време, се използват пръчки за садене, заменени
от примитивен плуг през следващите векове.[18] Построена е кръгла каменна
кула в Йерихон, запазена днес до около 8,5 метра на височина и 8,5 метра в
диаметър.[19]

Халколит




Около 3 700 години пр.н.е. - Клиновидното писмо появява в Шумер и започват
да се съхраняват записи. Според по-голямата част от специалистите, първата
писменост в Месопотамия е инструмент, който няма голяма връзка с говоримия
език.[20]
Около 3 000 години пр.н.е. - Започва строителството на Стоунхендж.
Първоначално, той се състои от кръгъл ров и наколен насип от 56 дървени
стълба.[21]

