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Lessenserie prehistorie
Groep 5/6

Op school:
Handvaardigheid
Kleding maken van vroeger en nu
Beste jongens en meisjes,
Als je kleding van nu, gaat vergelijken met de kleding die ze droegen in de
prehistorie, zal je heel veel grote verschillen zien. Verschillen in materialen,
kleuren en vormen.
Jullie gaan er in deze les achter komen welke kleding ze in de prehistorie
droegen en hoe ze aan die kleding kwamen.
Vervolgens gaan jullie zelf kleding ontwerpen. Met verschillende materialen
gaan jullie een kledingset maken voor Daan in de prehistorie en een
kledingset voor jezelf in deze tijd.
Doe je best om het zo mooi mogelijk te maken en het zoveel mogelijk te
laten lijken op de kleding van die tijd en van nu.

Handvaardigheid
Trechterbekers maken van klei
Hallo Jongens en meisjes,
Waarschijnlijk zullen heel veel van jullie zich afvragen wat trechterbekers
zijn. Dit zijn gebruiksvoorwerpen die in de prehistorie heel veel
voorkwamen.
Jullie gaan er in deze les achterkomen wat trechterbekers zijn, hoe ze
gemaakt werden en waar de mensen ze voor gebruikten.
Vervolgens gaan jullie zelf trechterbekers maken.
Probeer de trechterbekers zoveel mogelijk te laten lijken op hoe ze er
vroeger uitzagen en maak er ook een klein beetje je eigen ontwerp van.
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Tekenen
Tekenen met houtskool
Lieve jongens en meisjes,
Wie heeft er wel al eens getekend met houtskool? Misschien iedereen wel
al eens, maar de kans is ook best groot dat heel veel van jullie dat nog niet
hebben gedaan.
Het mooie aan dit materiaal, is dat je met houtskool op heel veel
verschillende manieren kan tekenen. Daarnaast lijken de tekeningen die
ontstaan door het tekenen met houtskool, een beetje op de tekeningen die
ze in grotten en op rotsen hebben gevonden uit de prehistorie.
De opdracht is dat je een hunebed schetst. Als deze schets wordt
goedgekeurd door de meester of juf mag je hem verder afmaken. Denk aan
de verschillende technieken (manieren) die de juf of meester heeft laten
zien.

Drama
Communiceren zonder te praten
Hallo allemaal,
Het is lastig om erachter te komen hoe mensen in de prehistorie met elkaar
hebben gecommuniceerd. Door alle onderzoeken die mensen hebben
gedaan daar achter te komen weten we hier inmiddels wel al het één en
ander over. Dat is dat er veel werd getekend en dat ze, als ze echt met
elkaar konden praten, in ieder geval niet zo met elkaar hebben gepraat
zoals wij dat doen.
Bij deze les is het de bedoeling dat je dingen aan elkaar probeert duidelijk te
maken zonder hierbij te praten. Dit wordt gedaan in tweetallen.
Tot slot zou het leuk zijn als een aantal van jullie het aandurft om iets uit te
beelden voor de hele klas.
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Muziek
Muziek maken
Beste jongens en meisje,
Jullie kunnen allemaal wel een aantal muziekinstrumenten noemen en
weten ook precies wat voor geluid er uit die instrumenten komt. Maar, deze
muziekinstrumenten bestonden nog niet in de prehistorie. Ze maakten wel
al muziek, maar deden dit op een heel andere manier.
Bij deze les gaan jullie er achter komen waarmee en hoe ze in de prehistorie
muziek maakten.
Vervolgens is het aan jullie de taak om dit ook eens te proberen en zo
misschien wel een heel liedje in te studeren.
Deze gaan jullie tot slot laten horen aan de hele klas.

Geschiedenis/ taal
Hoe leefden de mensen in de prehistorie
Hallo klas,
Deze les gaat over de prehistorie en de mensen die toen leefden. Er wordt
veel vergeleken met nu, om zo goed het verschil te kunnen zien. Er is
namelijk heel veel veranderd in al die jaren.
Jullie krijgen op verschillende manier informatie over de prehistorie en
kunnen daar vervolgens met elkaar over praten.
Tot slot wordt er door iedereen in de klas een stripverhaal gemaakt,
waaraan de meester of juf kan zien dat je alle informatie goed hebt
begrepen en goed onthouden hebt.
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Tekenen
Muurtekening maken
Daar zijn we weer,
Muurtekeningen. Wanneer werden ze gemaakt? Waarom werden ze
gemaakt? En wat hebben we nu in deze tijd in plaatst van de
muurtekeningen?
Je komt het allemaal te weten in deze les. Maar, dat is natuurlijk nog niet
alles.
De opdracht bij deze les is dat jullie ook muurtekeningen gaan maken. Dit
wordt gedaan op een behangrol die tegen een groot stuk van één van de
muren in de klas wordt gehangen.
Tot slot worden de tekeningen besproken.

Buiten school:
Natuur
Vuur maken
Welkom in het hunebedcentrum in Borger!

Als je vuur nodig hebt voor het gasfornuis of om een kaarsje aan te steken
gebruiken wij lucifers of aanstekers. Deze voorwerpen hadden ze in de
prehistorie natuurlijk nog niet. maar, ze konden wel vuur maken. Hoe deden
ze dat dan?

Ervaar en beleef dit met de hele klas in het hunebedcentrum in Borger.
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Koken
Koken zoals in de prehistorie
Welkom in het hunebedcentrum in Borger!

In de prehistorie was koken niet zo makkelijk als nu. Wij pakken een
pannetje uit de kast, zetten het gasfornuis aan en koken maar. Of nog
makkelijker, even iets warm maken in de magnetron!
Jullie gaan ervaren en beleven hoe er vroeger gekookt werd en mogen dit
vervolgens ook heerlijk opeten.

Kom hiervoor met de hele klas op bezoek in het hunebedcentrum in Borger.

Drama
Het verhaal van Daan en Olivier
Welkom in het hunebedcentrum in Borger!

Jullie hebben allemaal kennisgemaakt met Daan en Olivier in het verhaal die
de meester of juf in de klas heeft voorgelezen. In dit verhaal zat humor,
spanning en avontuur. Daan en Olivier hebben van alles meegemaakt.

Jullie gaan dit nu ook zelf meemaken, want jullie gaan dit verhaal naspelen.
Dit gaan jullie doen met de hele klas in het hunebedcentrum in Borger,
omdat ze daar een huis uit de prehistorie hebben nagebouwd en er is een
hunebed aanwezig. Ook zijn er verschillende kledingstukken zoals die eruit
zagen in de prehistorie.

Kruip in de huid van de hunebedbouwers, in het hunebedcentrum in Borger.
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Speurtocht
Welkom in het hunebedcentrum in Borger!

Tegenwoordig is het bijna onmogelijk om de weg kwijt te raken. Je hebt
plattegronden, routebeschrijvingen en navigatiesystemen. Daarnaast is er
op elke hoek van de straat wel een bord die je de weg wijst.
In de prehistorie hadden ze dit natuurlijk nog niet. Toen hadden ze weer
andere manieren om een route te kunnen lopen zonder de weg kwijt te
raken.

Willen jullie dit ook proberen? Een route lopen zonder de weg kwijt te raken
en tussendoor allemaal vragen en puzzels oplossen?
Kom dan met de hele klas langs in het hunebedcentrum in Borger.

Activiteiten in groepjes
Ontdekken, ervaren, zien en doen
Welkom in het hunebedcentrum in Borger!

Welke gebruiksvoorwerpen maakten ze vroeger allemaal? Waarvan werden
die gemaakt? Waarvoor werden die gebruikt?
Jullie gaan voorwerpen maken die vroeger werden gebruikt om het leven
makkelijker en leuker te maken. Denk hierbij aan: jagen op dieren, eten
maken, muziek maken etc.
Alle spulletjes die nodig zijn om aan de slag te kunnen liggen klaar en jullie
gaan in groepjes alles bij langs. De voorwerpen die jullie gemaakt hebben
mogen jullie mee naar huis nemen.

Dit en meer kunnen jullie doen, met de hulp van onze gezellige begeleiders,
in het hunebedcentrum in Borger.
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Aardrijkskunde
Verschillende grondsoorten
Welkom in het hunebedcentrum in Borger!
Wie wist al dat de grond verschillende lagen heeft? Hoe dieper je de grond
in gaat, hoe meer verschillende soorten zand en klei je tegenkomt. Elke laag
heeft ook weer een ander kleurtje.
Hoe dit allemaal precies zit krijg je te horen bij deze activiteit.
Ook ga je zelf, op een makkelijke, maar leuke manier, verschillende lagen
maken en voert hier tot slot nog een proefje mee uit.
Dit is één van de leuke activiteiten die je kan doen in het hunebedcentrum
in Borger.
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