Jagers & boeren
Waarvan leefden de jagers-verzamelaars?

Jagers & boeren
Waarvan leefden de
boeren?

Van de jacht en van
vruchten en planten

Van de oogst van hun
land en van hun dieren

Jagers & boeren

Jagers & boeren

Wat is goed:

Waarvan maakten de jagers en boeren hun gereedschap?

A: Steeds meer jagersverzamelaars werden
boeren
B: Steeds meer boeren
werden jagersverzamelaars
Antwoord A

Van steen

Grieken & Romeinen
Leefden de mensen in
deze tijd in dorpen en
steden of op het platteland?

Grieken & Romeinen
Waarvan maakten de
Grieken en Romeinen
wapens en gereedschappen?

In dorpen en steden

Van ijzer en brons

Grieken & Romeinen

Grieken & Romeinen

Wat maakten de Grieken en Romeinen van ijzer en brons?

Geloofden de Grieken en
Romeinen in één God?

Wapens, gereedschap
en beelden

Nee, ze geloofden in
veel verschillende goden.

Monniken & Ridders
Noem de drie groepen
mensen uit de tijd van
de monniken en ridders

Geestelijken, edelen,
boeren of gewone

Monniken & Ridders
Hoe woonden de edelen?

In kastelen

mensen

Monniken & Ridders
Wie zorgden ervoor dat
de mensen christelijk
werden?

De koningen en de paus

Monniken & Ridders
Welke godsdienst hadden de mensen in de
tijd van de monniken en
ridders?

Christendom

Monniken & Ridders
Wie was de belangrijkste keizer uit de tijd van
de monniken en ridders?

Karel de Grote

Steden & Staten
Waar woonden de
meeste mensen in deze
tijd?

Steden & Staten
Waardoor werden de
steden rijk?

In de stad

Door de handel

Steden & Staten

Steden & Staten

Mensen luisterden in deze tijd steeds meer /
minder naar de kerk

Minder

Welke rechten kregen
de steden?

Stadsrechten

Steden & Staten
Wie verleenden de steden stadsrechten?

De edelen

Ontdekkers &

Ontdekkers &

Hervormers

Hervormers

Waarom gingen onderzoekers de dingen onderzoeken?

Onderzoekers deden
veel nieuwe…..

Ze geloofden niet meer
alleen wat de kerk zei

ontdekkingen

Ontdekkers &

Ontdekkers &

Hervormers

Hervormers

Wat gebeurde er toe
Maarten Luther ruzie
kreeg met de paus?

De kerk scheurde in
tweeën

Noem een belangrijke
kerkhervormer

Maarten Luther

Ontdekkers &

Ontdekkers &

Hervormers

Hervormers

Met wie was Maarten
Luther het oneens?

Tegen welk volk kwamen de Nederlanders in
opstand?

Met de paus

Tegen de Spanjaarden

Ontdekkers &

Ontdekkers &

Hervormers

Hervormers

Wie leidde de opstand
tegen de Spanjaarden?

Willem van Oranje

Hoe kwam het dat er
nieuwe landen werden
ontdekt?

Schepen voeren steeds
verder

Regenten & Vorsten

Regenten & Vorsten

Hoe werd deze tijd ook
wel genoemd?

Waar kwamen veel zeelieden vandaan die de
hele wereld over voeren?

De Gouden Eeuw

Regenten & Vorsten
Waar of niet waar:
Nederlandse kunstenaars stelden niet zoveel voor

Niet waar: ze waren
juist beroemd over de
hele wereld

Uit Nederland

Regenten & Vorsten
Noem een beroemde
schilder uit de tijd van
de regenten en vorsten

Rembrandt

Regenten & Vorsten

Regenten & Vorsten

Noem een beroemde
schilder uit de tijd van
de regenten en vorsten

Noem een beroemde
zeeheld uit de tijd van
de regenten en vorsten

Rembrandt

Michiel de Ruyter

Pruiken & Revoluties

Pruiken & Revoluties

Hoe heeft de adel uit de
tijd van de pruiken en
revoluties zijn geld verdiend?

Wie moesten volgens de
kerk de macht hebben?

Met handel in slaven en
spullen van over de hele
wereld

de geestelijken

Pruiken & Revoluties

Pruiken & Revoluties

Hoe was de bevolking
verdeeld in de tijd van
de pruiken en revoluties?

(Rijke) adel en
(arme) burgers

De adel en

Waarom kwamen de
burgers in opstand?

Doordat ze veel belasting moesten betalen
werden ze steeds armer

Pruiken & Revoluties
Waar begon de revolutie?

Pruiken & Revoluties
Wat gebeurde er tijdens
de revolutie?

In Frankrijk

De burgers grijpen de
macht

Pruiken & Revoluties

Pruiken & Revoluties

Na de revolutie komt er
ruimte voor een derde
groep mensen. Wat voor
mensen?

Wetenschappers

Wat deden de wetenschappers?

Grote ontdekkingen

Burgers &

Burgers &

Stoommachines

Stoommachines

Na de revolutie kregen
de burgers meer te vertellen. Hoe konden ze
laten weten wat ze wilden?

Kwam de politiek op de
gewone mensen?

Ze kregen stemrecht

Ja (door het stemrecht
van de mensen)

Burgers &

Burgers &

Stoommachines

Stoommachines

Noem tenminste 2 dingen die veranderden in
het leven van de gewone mensen

Hoe werden de rechten
en plichten van burgers
en bestuurders werden
vastgelegd?

1. Kinderen gingen vaker naar school

In de grondwet

2. Huizen werden beter
3. Lonen werden hoger

Burgers &
Stoommachines
Wie schreef de Nederlandse grondwet?

Thorbecke

Wereldoorlogen
In de tijd van de werledoorlogen zijn de mensen trots op hun land.
Hoe wordt dat genoemd?

Wereldoorlogen
Wat doen landen om
sterker te worden?

nationalistisch

Ze zoeken bondgenoten
(vrienden die beloven te
helpen wanneer er oorlog komt)

Wereldoorlogen

Wereldoorlogen

Wanneer begon de Eerste Wereldoorlog?

Na de Eerste Wereldoorlog is er korte tijd rijkdom. Wat komt er daarna?

Nationalisme /

In 1914

Crisis

Wereldoorlogen
Wat gebeurt er tijdens
de crisis na de Eerste
Wereldoorlog?

Wereldoorlogen
Had Duitsland de Eerste
Wereldoorlog gewonnen
of verloren?

Mensen worden arm
(ze raken hun baan
kwijt en verliezen hun
hoop)

Verloren

Wereldoorlogen

Wereldoorlogen

Waarom stemmen veel
Duitsers op Adolf Hitler
en zijn arbeiderspartij
NSDAP?

Hitler belooft het land
sterk te maken en zorgt
ervoor dat veel mensen
weer werk krijgen

Wat is Adolf Hitlers
NSDAP voor partij?

Arbeiderspartij

Wereldoorlogen
Wie begon de Tweede
Wereldoorlog?

Adolf Hitler

Wereldoorlogen
Wanneer was de Tweede
Wereldoorlog?

Van 1939 tot 1945

Televisie & Computer

Televisie & Computer

Wat waren de twee belangrijke landen na de
Tweede Wereldoorlog?

Hoe heette het bondgenootschap van de
Verenigde Staten?

De Verenigde Staten en
de Sovjetunie (Rusland)

Nato

Televisie & Computer

Televisie & Computer

Hoe heette het bondgenootschap van de Sovjetunie?

Hoe heet het samenwerkingsverband in Europa?

Warschau Pact

Europese Unie

Televisie & Computer

Televisie & Computer

Welke munteenheid
hebben veel landen van
de Europese Unie?

Noem twee belangrijke
afspraken binnen de Europese Unie

De Euro

1. Mensen mogen vrij
reizen
2. Een gezamenlijke
munt

