TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS.
Grote ontdekkingsreizigers
Opdrachtblad Wat hoort bij elkaar?
Wist je dat?
De eerste mensen op aarde leefden al niet op een vaste plaats. Ze waren altijd
op zoek naar een plek waar ze genoeg voedsel konden vinden om van te leven. Ze
trokken daarom steeds naar andere plekken. Later kregen de mensen steeds
meer behoefte om verder te gaan reizen en te ontdekken welke andere plekken
er op de wereld waren. Hoe de mensen ver weg leefden en wat ze allemaal deden.
Met schepen werden er verre reizen afgelegd. De reizigers namen bijzondere
spullen mee uit andere landen en werelddelen. Maar ook probeerden ze delen van
de wereld te veroveren. Vooral de Spanjaarden en Portugezen maakten verre
reizen over zee. De Spanjaarden voeren naar Amerika en de Portugezen naar
Azië.
De ontdekkingsreizigers hebben veel geschreven over hun belevenissen
onderweg en in de verre landen. Zo weten wij nu nog wat zij allemaal meegemaakt
hebben en wat ze allemaal tegengekomen zijn onderweg. Zo weten wij hoe de
wereld er in die tijd uit moet hebben gezien.
Moeilijke woorden bij dit onderwerp:
behoefte – economie – geschriften – ontdekking – ontwikkelen – oord – politiek –
rijkdom – specerij – streek – veldheer – volkeren – waren

Heb
•
•
•
•
•

je het begrepen?
Wat hebben ontdekkingsreizigers met Kanaleneiland Zuid te maken?
Waarom trokken de eerste mensen al rond?
Waarom wilde men later verder reizen?
Welke volkeren gingen vooral op ontdekkingsreis?
Hoe weten wij dit allemaal?

OPDRACHT

Wat ga je doen?
Je gaat samenwerken met 2 of 3 klasgenoten. Er zijn twee werkbladen met
afbeeldingen van grote ontdekkingsreizigers en twee werkbladen waarop staat
wat deze ontdekkingsreizigers meegemaakt of ontdekt hebben. Zoek uit welk
plaatje bij welke tekst hoort. Leg de plaatjes in de goede volgorde.
Wat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

heb je daarvoor nodig?
werkblad 1
werkblad 2
werkblad 3
werkblad 4
schaar
lijm
groot vel papier
internet
boeken over ontdekkingsreizigers
antwoordenblad

Hoe ga je dat doen?
Knippen en plakken.
Jullie knippen de plaatjes en de teksten van de werkbladen uit. Bij de
afbeeldingen van de ontdekkingsreizigers staan belangrijke jaartallen. Dit zijn
de jaren dat zij een belangrijke ontdekking hebben gedaan of een verre reis
hebben gemaakt. Leg de plaatjes in volgorde van tijd. Wie ging het eerst op
ontdekkingstocht en wie daarna. Plak deze plaatjes op het grote vel papier.
Ontdekken en onderzoeken.
Nu ga jullie de teksten lezen en proberen erachter te komen welke tekst bij
welke ontdekkingsreiziger hoort. Dit mogen jullie opzoeken in boeken of op
internet. Dat wordt een hele klus! Maar er is veel te vinden over de
ontdekkingsreizigers. Jullie leggen de teksten eerst naast de opgeplakte
plaatjes. Pas als jullie denken dat ze allemaal goed liggen, plakken jullie ze vast.
Nakijken.
Nu mag het antwoordenblad ernaast gelegd worden en kijken jullie of alles goed
gelukt is. Jullie mogen ook ruilen van blad met een ander groepje in de klas en
kijken of je klasgenoten alles goed opgeplakt hebben. Het andere groepje kijkt
dan jullie blad na. Bespreek het daarna met elkaar.

EXTRA OPDRACHT.

Woon jij in een straat die naar een ontdekkingsreiziger is genoemd? Welke
ontdekkingsreiziger is dat? Wanneer leefde hij en wat heeft hij allemaal
ontdekt? Je kunt dit op internet opzoeken en in boeken over
ontdekkingsreizigers. Misschien is er in je geschiedenisboek ook wel iets te
vinden over de belangrijkste ontdekkingsreizigers!

