Wijzer! Geschiedenis groep 6 – H1 Tijd van regenten en vorsten

1 1

Naam

Begrippen hoofdstuk 1
Doel: Om te leren

Op de dam

het beroep
Het werk dat iemand doet om geld te verdienen.
de burgemeester
Het hoofd van de stad of gemeente.
de burger
Inwoner van een stad.
de macht
Je hebt macht als mensen doen wat jij zegt.
het tijdvak
De geschiedenis is verdeeld in tien tijdvakken.
het vee
Dieren die een boer houdt voor
bijvoorbeeld melk, vlees of wol.
verbouwen
Planten laten groeien om van te eten.
Les 2

Honderd rijke jaren

het jaartal
Nummer van een jaar.
de eeuw
Tijd van 100 jaar.
de Gouden Eeuw
Tijd toen een groep Nederlanders erg rijk was
(1600-1700).
de kunst
Mooie dingen die mensen hebben gemaakt.
het portret
Schilderij van een of meer mensen.
Meestal alleen het gezicht.
de meester
Iemand die iets heel goed kan en dat aan een
ander leert.
de handel
Het kopen en verkopen van goederen.
de gracht
Kanaal in een stad.

de vorst
Ander woord voor koning of keizer.
de regent
Iemand die meewerkt aan het
besturen van steden, provincies en het land.
Les 3

Aan het werk

de veeteelt
Dieren houden op een boerderij voor
bijvoorbeeld melk, vlees of wol.
de tuinbouw
Groente, fruit en bloemen verbouwen.
de polder
Stuk land met dijken eromheen.
Vroeger was hier water.
de waag
Een gebouw waarin vroeger koopwaar werd
gewogen.
het product
Iets wat je maakt of laat groeien om te verkopen.
het ambacht
Werk waarbij je iets maakt met je handen en
eenvoudig gereedschap.
het laken
Stof/stoffen.
Les 4

Eten uit verre landen

het voedsel
Dat wat je eet en drinkt.
de cacao
Poeder van cacaobonen, belangrijkste grondstof
van chocolade.
de specerij
Gedroogde stukjes van een plant waarmee je
voedsel een smaak geeft.
het medicijn
Het geneesmiddel.
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