Bronnen
Noem een bron uit de
tijd van de wereldoorlogen. Moet op het kaartje
staan.
Ooggetuigen
Voedselbon
Monument
Museum
Oorlogsgraven
Filmbeelden

Bronnen
Noem een museum uit
die tijd.

Openluchtmuseum
Autotron
Spoorwegmuseum
Scheepvaartmuseum
Luchtvaartmuseum

Bronnen

Bronnen

Noem een bron uit de
2e Wereldoorlog.

Vertel een verhaal die je
gehoord hebt van een
ooggetuige of een secundaire bron ( je vader
of moeder, leerkracht).

Voedselbonnen
Illegale kranten
Radio Oranje
Bommen
Oude wrakken

Bronnen
Wat is een primaire
bron?

Bronnen
Wat is een secundaire
bron?

Primaire bronnen zijn
gemaakt door mensen
die direct bij een kwestie betrokken zijn geweest (bijvoorbeeld
ooggetuigen).

Secundaire bronnen zijn
gemaakt door mensen
die niet direct bij de
kwestie betrokken zijn
geweest.

Bronnen

Bronnen

Welke bron hoort hier
niet bij?

Welke bron hoort hier
niet bij?

Museum

Openluchtmuseum

Pijlpunt

Scheepvaartmuseum

Krant

Rijksmuseum van
Oudheden

Radio

Spoorwegmuseum

Eerste W.O.
Wat voor een soort oorlog was de 1e W.O.?

Eerste W.O.
Welke jaartallen horen
er bij de 1e W.O.?

loopgravenoorlog

1914-1918

Eerste W.O.

Eerste W.O.

Wat is een bondgenoot?

Welke landen vochten
tegen elkaar?

Een medestander, iemand die je helpt tegen
de vijand.

Duitsland, Hongarije en
Oostenrijk
tegen
Frankrijk, Engeland,
Rusland en V.S.

Eerste W.O.
Wat is propaganda?

Mensen ophitsten, zodat
ze gaan denken dat
oorlog een goede zaak
is.

Eerste W.O.

Eerste W.O.
Welke nieuwe wapens
werden er ingezet tijdens 1e W.O.?

Machinegeweren, gifgas
en tanks

Eerste W.O.

Wat zijn loopgraven?

Wat betekent neutraal?

Een loopgraaf is een
soort geul of gang in de
grond die soldaten beschermt tegen vijandelijk vuur.

Dan doe je als land niet
mee met de oorlog.

Eerste W.O.
Wat is distributie?

Verdelen van voedsel en
spullen door middel van
bonnen

Eerste W.O.
Waarom gingen vrouwen werken in wapenfabrieken?
Er was een te kort aan
vrouwen.

Eerste W.O.
Waarom kwamen er
voedselbonnen?

Door de oorlog was er
geen handel en kwam er
een te kort aan voedsel.

Eerste W.O.
Wat is evacuatie?

Het verlaten van je
woonplaats, omdat er
bijvoorbeeld gevochten
gaat worden.

Voor de 2e W.O.
Welk land viel Duitsland
het eerst aan?

Polen

Voor de 2e W.O.
Wat was het gevolg van
het verdrag van
Versailles?
Er kwamen veel
werklozen in Duitsland
en het geld was niets
meer waard.

Voor de 2e W.O.
Leg uit wat het verdrag
van Versailles is?

In Versailles moest
Duitsland een verdrag
ondertekenen waardoor
ze heel veel geld
moesten betalen.

Voor de 2e W.O.
Hoe loste Hitler de
werkloosheid op?

Hij liet veel mensen
werken in de
wapenfabrieken.

Voor de 2e W.O.
Hoe kwam Hitler aan
geld en wat deed hij
daarmee?

Leende hij van buitenlandse banken en maakte er wapens mee.

Voor de 2e W.O.
Leg uit wat nationaalsocialisme is.
Alles over hebben voor
je eigen land, zelfs oorlog voeren en sterven
voor je land.

Voor de 2e W.O.
Welke landen werden
het niet eens met elkaar
en welk land profiteerde
daarvan?

Frankrijk en Engeland

Voor de 2e W.O.
Wie was Mussolini?

De leider van Italië en
vriend van Hitler.

De Crisis
In welk jaar brak de
crisis uit in de wereld?

1929

De Crisis
In wel land begon de
crisis?

Verenigde Staten

De Crisis
Hoe wordt de dag genoemd toen de crisis
uitbrak?
Black Thursday (zwarte
donderdag)

De Crisis
Wat zijn aandelen?

papieren die geld waard
zijn.

De Crisis
Wat betekent failliet?

De Crisis
Wat gebeurt er als je
veel nieuw geld laat
drukken?

Dan ben je al je geld
kwijt en krijg je veel
schulden.

Dan wordt geld steeds
minder waard en gaan
de prijzen omhoog
(inflatie).

De Crisis

De Crisis

Hoeveel % van de bevolking in Duitsland was
werkloos?

44%

Welke soort belasting
hoefde je in Nederland
niet te betalen als je
arm was?
fietsbelasting

Hitler
In welk land werd Hitler
geboren?

Hitler
Wat wilde hij eigenlijk
worden?

Oostenrijk

Kunstschilder

Hitler

Hitler

Aan wie had Hitler vooral een hekel?

Vooral aan de
rijke joden.

In welke oorlog heeft
Hitler zelf gevochten?

1e Wereldoorlog

Hitler
Hoe heette de partij van
Hitler?

Hitler
Wat was het symbool
van Hitler ’s partij?

N.S.D.A.P

hakenkruis

Hitler

Hitler

Welk boek heeft Hitler
geschreven?

Mein Kampf

Hitler richtte een soort
padvinderij op. Hoe
heetten die kinderen?

Hitlerjugend

Hitler
Welk ras moest volgens
Hitler zuiver blijven?

Hitler
Hoe heet de vrouw van
Hitler?

Germaanse ras

Eva Braun

Hitler

Hitler

Waar stierf Hitler?

In een bunker in Berlijn

Hoe heten de
aanhangers van Hitler?

Nazi’s

Nederlands-Indië
Welk land bezette
Nederlands-Indië tijdens
de oorlog?

Nederlands-Indië
In welke zee verloor
Nederland de strijd
tegen de Japanners?

Japan

Javazee

Nederlands-Indië

Nederlands-Indië

Welke Amerikaanse
haven vielen de
Japanners aan?

Waar kwamen de
Nederlanders terecht tijdens de oorlog?

In kampen
Pearl harbour

Nederlands-Indië
Wie was de leider van
de Indonesiërs in die
tijd?

Nederlands-Indië
Wat was
Nederlands-Indië van
Nederland?

Soekarno

kolonie

Nederlands-Indië

Nederlands-Indië

Op welke datum
herdenken wij de oorlog
in Nederlands-Indië?

Moeilijke vraag: Hoe
noem je de Japanse piloten die met vliegtuig
en al expres naar beneden stortten?

15 augustus
Kamikaze piloten

2e Wereldoorlog
Wat is mobilisatie?

2e Wereldoorlog
Welke 2 Nederlandse
steden zijn hevig
gebombardeerd?

Dat je wordt opgeroepen door het leger om
te vechten tegen de
vijand.

Rotterdam en
Middelburg

2e Wereldoorlog

2e Wereldoorlog

Wat betekent
capitulatie?

Dan geeft een land zich
over aan de vijand.

Hoe heet het
bombardement op Middelburg ook wel?

Vreselijke vrijdag

2e Wereldoorlog
Welke Nederlandse
generaal gaf zich over?

2e Wereldoorlog
Wie werd de baas in
Nederland?

Generaal Winkelman

Seys Inquart

2e Wereldoorlog

2e Wereldoorlog

Welke groet gebruikten
de Duitsers?

Hitlergroet

Welke partij in Nederland was voor de Duitsers? En hoe heette hun
leider?

N.S.B
Mussert

2e Wereldoorlog
Hoe heette de leider van
Italië?

2e Wereldoorlog
Wat is censuur?

Mussolini

Dat je niet mag zeggen
of schrijven wat je zelf
wilt.

2e Wereldoorlog

2e Wereldoorlog

Wat betekende de
avondklok?

‘s Avonds mag je niet
buiten zijn.

Wat is een
ariërverklaring?

Een verklaring dat je
niet joods bent.

2e Wereldoorlog
Welke Nederlandse
generaal gaf zich over?

2e Wereldoorlog
Wie werd de baas in
Nederland?

Generaal Winkelman

Seys Inquart

2e Wereldoorlog

2e Wereldoorlog

Welke groet gebruikten
de Duitsers?

Hitlergroet

Welke partij in Nederland was voor de Duitsers? En hoe heette hun
leider?

N.S.B
Mussert

2e Wereldoorlog

2e Wereldoorlog

Wie was de leider van
de Indonesiërs in die
tijd?

Wat was
Nederlands-Indië van
Nederland?

Soekarno

kolonie

2e Wereldoorlog

2e Wereldoorlog

Op welke datum
herdenken wij de oorlog
in Nederlands-Indië?

Moeilijke vraag: Hoe
noem je de Japanse piloten die met vliegtuig
en al expres naar beneden stortten?

15 augustus
Kamikaze piloten

