Groep 5/6 Ik jij wij
Waar gaat de kaart over?
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Mensen in de prehistorie
Romeinen
Stamboom
Hoe een muis een plant eet…

Hoeveel
kinderen?

Hoeveel
Keer?

3
2
1
2

3
3
3
3

Verwerking?

infoblad
werkblad
tekening
voedselketen/web

Planning:

Week 1 24 t/m 28 aug
Week 2 31 aug t/m 4 sept
Week 3 7 t/m 11 sept
Week
Week
Week
Week

4
5
6
7

14 t/m 18 sept
21 t/m 25 sept
28 sept t/m 2 okt
5 t/m 9 okt

Kaart 1: De Romeinen

Introductie thema,
Uitleg en werken aan stamboom
Groep 5 instructie Voedselketen
Groep 6 instructie Romeinen
Groep 5 instructie Romeinen
Groep 6 instructie Voedselketen
Groep 5 +6 instructie prehistorie
Kaarten afmaken
Reflectie + oefenen presentaties
Presentaties en toets (do 8 okt)

Pauline

JJ

¹3

Wat moet ik weten?
Ø Je weet wat een aquaduct is
Ø Je weet wat een tempel is
Ø Je weet wat latrines zijn
Ø Je weet wat het amfitheater is
Ø Je weet wat een Romeins badhuis is.
Ø Je weet wat een villa is
Waar kan ik het vinden?
Ø http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_romeinen02
Ø http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060508_hetouderome04
Ø http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060508_hetouderome03
Ø http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/po//fid/1373889?start=
0&end=886000
Ø Boeken op de infotafel
Welke vorm moet het krijgen?
Ø De kinderen maken een werkblad

Kaart 2: Stamboom

Eigen lkr.

J

¹3

Wat moet ik weten?
Ø Je weet wat een stamboom is
Ø Je kunt een stamboom maken van je eigen familie
Waar kan ik het vinden?
Ø Thuis ga je samen met je familie kijken hoever je terug kunt gaan
in de tijd om een stamboom te maken. Je verzamelt informatie en
foto’s. Op school maken we de stamboom.
Welke vorm moet het krijgen?
Ø Een stamboom met aan het begin jijzelf.

Kaart 3: hoe een muis…

Debbie

JJ

¹3

Wat moet ik weten?
Groep 5
Ø Je kunt een voedselketen, voedselpiramide en een voedselweb
herkennen.
Ø Je kunt een voedselketen maken.
Ø Je weet wat bacteriën zijn en wat ze met een voedselketen te
maken hebben.
Groep 6
Ø Je kunt een voedselketen, voedselpiramide en een voedselweb
herkennen.
Ø Je kunt een voedselketen, voedselpiramide en voedselweb maken.
Ø Je weet wat bacteriën zijn en wat ze met een voedselketen te
maken hebben.
Waar kan ik het vinden?
Ø Boeken bij de klas van juf Debbie
Ø Plaatjes uit tijdschriften
Ø Plaatjes en info van www.beesies.nl , www.netwijs.nl
Ø Portal.onlineklas.nl
Welke vorm moet het krijgen?
Ø Groep 5:
Je maakt een voedselketen.
Je mag zelf kiezen waar je een voedselketen van maakt.
-Bedenk samen van welk dier jullie een voedselketen willen
maken. En bedenk/zoek op door wie het dier gegeten wordt en
wat hij zelf eet.
-Zoek de juiste plaatjes op. Leg ze in de goede volgorde.
- Vraag eerst aan de juf of het goed is voordat je gaat plakken.
-Teken de pijlen op de goede manier.
-Schrijf onder de plaatjes wat het is.
-Maak ook een mooie titel.
-Schijf jullie namen er ook klein op.
Ø Groep 6:
Je maakt volgens de stappen van groep 5 een voedselketen, Als je
de keten compleet hebt, kun je verder gaan met het hele web.
Maak het eerst in het klad met alleen de namen.
-Zoek daarna de juiste plaatjes op en leg deze op een blad. Plak
het pas op als je beide vindt dat het goed is.
-Geef bij een web ook met pijlen aan hoe het web loopt.
-Schrijf onder de plaatjes ook de juiste naam.
-Maak ook een mooie titel.
-Schijf jullie namen er ook klein op.
-Maak ook een mooie titel.
-Schijf jullie namen er ook klein op.

Kaart 4: Mensen in de pre..

Ingrid

JJJ

¹3

Wat moet ik weten?
Ø Je weet wat de prehistorie is en wanneer deze was.
Ø Je weet wat de steentijd is en hoe de mensen er leefden.
Ø Je weet wat de bronstijd is en hoe de mensen er leefden.
Ø Je weet wat de ijzertijd is en hoe de mensen er leefden.
Ø Groep 6: Je kunt de overgang van jagers en verzamelaars naar
boeren uitleggen.
Waar kan ik het vinden?
Ø Steentijd:
https://schooltv.nl/video/jagers-en-verzamelaars-mensen-in-desteentijd/#q=prehistorie
Bronstijd:
https://wikikids.nl/Bronstijd
IJzertijd:
https://wikikids.nl/IJzertijd
Ø Infoboekje groep 5 en groep 6
Welke vorm moet het krijgen?
Ø Je maakt een muurkrant op A3 formaat.

