Wijzer! Geschiedenis groep 7 – H2 Tijd van Grieken en Romeinen
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Les 1

Op een plein in Rome

Rome was een enorm grote en drukke stad vol prachtige gebouwen. Bij
tempels offerden Romeinen aan hun goden. Het christendom was een
nieuw geloof in de tijd van de Romeinen.

Les 2

De Grieks-Romeinse cultuur

De Romeinen veroverden veel landen en maakten die een provincie van
hun rijk. Ook Griekenland werd een Romeinse provincie. De Romeinen
namen veel van de Griekse cultuur en godsdienst over. De Grieken
geloofden in veel goden en vertelden daar mythes over. De Romeinen
maakten kopieën van de Griekse godenbeelden en bouwden de
zuilentempels na. Deze Grieks-Romeinse kunst en cultuur noemen we
klassiek. De Romeinen bedachten ook nieuwe dingen. Ze bouwden
aquaducten en amfitheaters waar gladiatoren optraden.

Les 3

Joden en christenen

Eén van de provincies van de Romeinen was Israël, waar joden
woonden. Hun godsdienst, het jodendom, kende maar één god. Na een
opstand tegen de Romeinen leefden veel joden verspreid over andere
landen. In synagoges kwamen ze bij elkaar. Het christendom ontstond
uit het jodendom in Israël. We gebruiken de christelijke jaartelling, dus
we tellen de jaren vanaf de geboorte van Christus. Je kunt de
geschiedenis indelen in tijdvakken. Het eerste tijdvak, van jagers en
boeren, heet ook de prehistorie. Het tijdvak van de Grieken en
Romeinen heet ook de oudheid.
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Les 4

Het Romeinse rijk wordt christelijk

Het christendom werd de enige godsdienst in het Romeinse rijk. De kerk
werd een grote organisatie met aan het hoofd de paus in Rome. Mensen
die heel bijzondere dingen hadden gedaan, werden heiligen genoemd
door de kerk. De Romeinen veroverden ons land tot aan de Rijn, de
noordgrens van hun Rijk. Van de Romeinen leerden de mensen die hier
woonden het christendom kennen.

