Groep 7/8: Ik jij wij
Waar gaat de kaart over?

1.
2.
3.
4.
5.

Romeinen
India
De Gouden Eeuw
EU
Derde Kamer

Hoeveel
kinderen?

Hoeveel
Keer?

Verwerking?

2
1
2
2

4
4
4
4

Muurkrant
werkblad
Werkblad/krant
werkblad

Planning:

Maandag
24 augustus
Donderdag
3 september
Maandag 14
september
Dinsdag
22 september
Donderdag
2 oktober
Maandag
12 oktober

Maandag: opening thema
Dinsdag: start ronde 1 India, Romeinen, de Gouden
Eeuw
start ronde 2: India, Romeinen, de Gouden Eeuw
start ronde 3: India, Romeinen, de Gouden Eeuw
Start ronde 4: Eu en derde Kamer
Start ronde 5: Eu en derde Kamer
Presentaties en toets leren

Kaart 1: Romeinen

Armand

☺☺

4

Wat moet ik weten?
➢ Schrijf iets over de geschiedenis van het rijk.
➢ Enkele Romeinse cijfers.
➢ Plaatjes en uitleg van de goden Mars, Venus, Jupiter, Mercurius en
➢ Neptunus.
➢ Een plaatje of tekening met kleding van de Romeinen.
➢ Leg uit wat de rangen in de samenleving waren.
➢ Je weet de betekenis van de sage van Romulus en Remus
➢ Een landkaart van het Romeinse Rijk.
➢ Je weet een belangrijk persoon te noemen uit de tijd van de tijd van
de Romeinen. Je weet ook waarom deze persoon belangrijk was.
Waar
➢
➢
➢
➢
➢

kan ik het vinden?
Onlineklas kaart 11
Boeken van de instructietafel
Computer
Informatieboekje en werkboekje (niet zo gek die Romeinen)
Muurkaarten de Romeinen

Welke vorm moet het krijgen?
➢ Muurkrant; let op netjes werken, goede zinnen, hoofdletters en
punten.

Kaart 2: Een kaste in India

Brenda



☺

Wat moet ik weten?
➢ Je weet in welk werelddeel India ligt en je kunt India op de
wereldkaart aanwijzen.
➢ Je weet dat de hoofdstad van India New Delhi is.
➢ Je weet dat hindoeïsme een geloof is, je kunt ook iets vertellen het
holifeest.
➢ Je weet de namen voor hun drie belangrijkste goden.
➢ Je weet iets te vertellen over de heilige koeien.
➢ Je weet wat reïncarnatie is en je kunt dit uitleggen.
➢ Je weet wat kastenstelsel is en je weet de 4 lagen en wat een dalit
is.
Waar kan ik het vinden?
➢ Infoboekje
➢ Werkblad/muurkrant
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je leest het infoboekje samen. Daarna maak je het
werkblad/muurkrant.

Kaart 3: Gouden Eeuw

Wouter

☺☺

3

Wat moet ik weten?
➢ Je weet in welke 4 groepen, standen de bevolking was verdeeld.
➢ Je weet de namen van de 4 standen
➢ Je weet hoe we weten hoe de huizen er uitzagen in de Gouden Eeuw.
➢ Je weet wanneer de gouden eeuw was en waarom het zo heet.
➢ Je weet welke landen Nederland in 1672 aanvielen.
➢ Je weet wie Michiel de Ruyter is en wat hij deed.
➢ Je weet hoe het jaar 1672 ook wel genoemd wordt en waarom.
➢ Je weet wie Willem de III is en wat hij deed.
➢ Je weet wie Johan de Wit was en wat hij deed.
Je kunt iets vertellen over de rijken, de armen en de handel in de
gouden eeuw..
Waar kan ik het vinden?
➢ http://www.schooltv.nl/video/armoede-in-de-gouden-eeuw-nietiedereen-had-het-goed/#q=gouden%20eeuw
➢ http://www.schooltv.nl/video/rijkdom-in-de-gouden-eeuwkooplieden-en-hun-huizen/#q=gouden%20eeuw
➢ http://www.entoen.nu/republiek/beeld-en-geluid/klokhuis-derepubliek#beeld
➢ http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20071126_deruyter01
➢ www.kinderpleinen.nl zoekwoorden Michiel de Ruyter,Willem III
➢ www.npo.nl/welkom-in-de-gouden-eeuw aflevering over Handel,
Dagelijks leven, Rijl en arm, Politiek, Kunst en VOC
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Groep 7: je maakt het werkblad.

➢ Groep 8: je maakt een A3 formaat krant waar alle informatie in
komt te staan. Dit doe je aan de hand van de afleveringen van
Welkom in de Gouden Eeuw. Het ziet er natuurlijk piekfijn uit.

Kaart 4: Europese Unie

Brenda

☺☺

4

Wat moet ik weten?
➢ Je weet welke landen bij de Europese Unie horen.
➢ Je weet waarom de Europese Unie is opgericht.
➢ Je weet hoe de EU bij de oprichting heette en waarom hij zo
genoemd werd.
➢ Je weet enkele landen die de euro hebben ingevoerd.
➢ Je weet wanneer en waarom de euro door de EU is ingevoerd.
➢ Je weet wie er in de Europese Raad zitten.
➢ Je weet wat de taak is van de Europese Commissie.
➢ Je weet hoeveel leden het Europees Parlement heeft.
➢ Je weet wat de taak is van het Europees Parlement.
➢ Je weet twee voorwaarden waaraan landen moeten voldoen om lid
te mogen worden van de EU.
➢ Je weet de namen van twee belangrijke steden die met de EU te
maken hebben.
Waar kan ik het vinden?
➢ Boekje EU
➢ https://schooltv.nl/video/de-europese-unie-europa-isveranderd/#q=europese%20unie
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je maakt een werkblad.

