Wijzer! Geschiedenis groep 5 – H2 Tijd van Grieken en Romeinen

2 1

Naam

Begrippen hoofdstuk 2 – blad 1
Doel: Om te leren

Een Romeinse stad in Nederland

de bron
Iets waar je informatie uit kunt halen.
de jager
Iemand die aan eten komt door
te jagen.
het museum
Gebouw waar je schilderijen, beelden of andere
interessante dingen kunt bekijken.
het wapen
Voorwerp om mee te vechten.

Les 2

De Romeinen

de Romein
Iemand die in de stad Rome leefde
of uit die stad kwam.
de slaaf
Iemand die voor een ander moet
werken en het bezit van die ander is.
veroveren
Met soldaten de baas worden over het
land van een ander.
de koopman
Iemand die spullen koopt en verkoopt.
het leger
Een groep soldaten die vecht
tegen een vijand.
het rijk
Groot land waarover iemand de baas is.
de keizer
Soort koning.
de Griek
Iemand die leeft in Griekenland of uit
dat land komt.
het volk
Grote groep mensen.
de zuil
Stenen paal aan een gebouw.
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Les 3

Wat de Romeinen geloofden

de godin
Een vrouwelijke god, die boven de
mensen staat en waar mensen met
een geloof in geloven.
de god
Iemand die boven de mensen staat
en waar mensen met een geloof in
geloven.
het geloof
Vertrouwen dat er een god bestaat.
bidden
Hardop of in gedachten praten met God.
de tempel
Gebouw dat gemaakt is voor het geloof in
een of meer goden.
de christen
Iemand die gelooft in God en Jezus Christus.
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de kerk
Gebouw waarin christenen bij
elkaar komen.

Les 4

Romeinen in Nederland

de oorlog
Als twee volkeren met elkaar vechten.
de Germaan
Iemand die in Nederland leefde
in de tijd van de Romeinen.
de grens
Onzichtbare lijn tussen twee landen.
de vijand
Iemand tegen wie je vecht.

