Wijzer! Geschiedenis groep 5 – H3 Tijd van monniken en ridders

3 1

Naam

Begrippen hoofdstuk 3 – blad 1
Doel: Om te leren

Les 1

Koning Karel komt aan

de god
Iemand die boven de mensen
staat en waar mensen met een
geloof in geloven.
het rijk
Groot land waarover iemand de baas is.
de kerk
Gebouw waarin christenen bij
elkaar komen.
de christen
Iemand die gelooft in God en Jezus Christus.
het geloof
Vertrouwen dat er een god bestaat.
het vee
Dieren die een boer houdt voor
bijvoorbeeld melk, vlees of wol.
verbouwen
Planten laten groeien om van te eten.
Les 2

Heren en boeren
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besturen
Leiding geven.

het kasteel
Groot en stevig huis dat wordt beschermd
door een muur.
de kasteelheer
Edelman die in een kasteel woont.
de oogst
Alles wat een boer verbouwt en van
het land haalt.
Les 3

Christenen in Nederland

de paus
De belangrijkste priester en baas van
de kerk.
de vijand
Iemand tegen wie je vecht.
kronen
Iemand een kroon opzetten,
waardoor hij koning
of keizer wordt.
het offer
Geschenk dat aan een god wordt gegeven.
de priester
Belangrijke man bij een geloof.

de ridder
Soldaat met een paard (een ruiter).

(iemand) bekeren
Ervoor zorgen dat iemand jouw
geloof aanneemt.

de edelman
(mv de edelen)
Belangrijke man (mv mannen).

het gebruik
De manier waarop je iets doet, de gewoonte.

de macht
Je hebt macht als mensen doen wat jij zegt.
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Doel: Om te leren

Kerken en kloosters

de kerkdienst
Bij elkaar komen in een kerk
(meestal op zondag) om naar de
priester te luisteren.
de Bijbel
Belangrijk boek van christenen.
het klooster
Gebouw waarin monniken wonen.

de monnik
Priester die in een klooster woont.
de pij
Lang kleed dat monniken dragen.
de kennis
Wat mensen weten.
de geleerde
Iemand die veel kennis heeft.
de bibliotheek
Gebouw met boeken.
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Les 4

