ROMEINEN
Opdrachtblad Keltische munt in crevasse.
Een Keltische talisman.
Wist je dat?
Op het schoolplein bij de Driekoningenschool, aan de ten Veldestraat in De
Meern, is tijdens een onderzoek door de archeologen in een gegraven sleuf, een
Keltische munt gevonden. Dit is een heel bijzondere vondst. De munt is van brons
en als je goed kijkt zie je er een afbeelding van een paard op.
De Kelten werden door de Romeinen Galliërs genoemd en leefden in de tijd van
de Romeinen op heel veel plekken in Europa. Zij leefden in kleinere stammen
onder leiding van een stamhoofd. Alles wat we van de Kelten weten, is ontdekt
door vondsten bij opgravingen en door wat de Grieken en Romeinen over hen
geschreven hebben.
De Kelten gebruikten symbolen van dieren op onder andere gebruiks- en
kunstvoorwerpen. Bijna elk dier had een betekenis in de Keltische cultuur. Het
paard was een vriend van de goden en stond bekend om zijn levenskracht,
schoonheid, snelheid en vruchtbaarheid. Het paard was het symbool voor
genezing, vooruitgang en verjonging.
De Kelten gebruikten ook spiraalvormige tekens, die vaak verwijzen naar de
elementen water, vuur, lucht en aarde.
Moeilijke woorden bij dit onderwerp:
aardewerkfragment – crevasse – inheems – Kelten – levensstijl – nederzetting oever

Wat ga je doen?
Je gaat een Keltische talisman maken. Een talisman is een voorwerp dat je geluk
brengt en dat je beschermt tegen het ongeluk. Hierbij maak je gebruik van de
Keltische symboliek. Je kunt spiraalvormige symbolen of dierensymbolen
gebruiken.

Wat heb je daarvoor nodig?
- werkblad 1: Keltische spiraalvormige symbolen
- werkblad 2: dieren en hun symbolische betekenis
- zelfhardende klei
- kleimesjes
- satéprikker
- bakje water
- leren veter of schoenveter van ongeveer 50 cm.

Hoe ga je dat doen?
Je bekijkt het werkblad met spiraalvormige symbolen en het blad met de
betekenis van de dierensymbolen. Nu ga je van klei een hanger maken, je maakt
de klei plat, het platte plakje moet ongeveer een halve centimeter dik zijn.
Je kunt een vorm kiezen die jij mooi vindt, bijvoorbeeld een ovaal, een driehoek,
een cirkel of een rechthoek. Snijd deze vorm met een kleimesje uit het plakje
klei. Aan de bovenkant maak je een rond gat in de hanger, dit moet zo groot zijn
dat je er later een veter door kunt knopen. Met een klein beetje water (doop je
vinger in een bakje water), kun je de hanger mooi glad maken. Maak hem niet te
nat, want dan breekt hij misschien.
Met een satéprikker teken je een Keltisch spriraal- of diersymbool in de hanger.
Doe dit voorzichtig, zodat de hanger niet beschadigd. De hanger moet nu
ongeveer 24 uur drogen, de klei wordt dan keihard. Als de hanger goed droog is
kun je er een (leren) veter door knopen. Je hanger is klaar. Veel geluk ermee!

