Voor de Leeuwen

Valeria is een slavin

Julia is een Romeinse vrouw

Ze werkt voor Vrouwe Julia Gaius

Julia is de meesteres van Valeria

Valeria is Christen

Ze is trouw aan Keizer Nero

Ze gelooft in 1 god

Nero haat de Christenen

De god van Jezus

Hij vindt zichzelf ook een god

Vul het goede woord in: soldaten / Keizer Nero / christen / slavin / god
1 Valeria is de _______________________van Vrouwe Julia
2 Vrouwe Julia is trouw aan ____________________________
3 Keizer Nero stuurt _______________________ om Valeria te pakken
4 Valeria gelooft in de God van Jezus, Valeria is een _____________
5 Nero haat de Christenen want hij vindt dat hij zelf een ____________ is
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Voor de Leeuwen

De soldaten nemen Valeria mee

Dit zijn de Christenen

Ze sluiten haar op

Ze zijn in de leeuwenkuil

Ze sluiten alle Christenen op

Ze bidden naar hun god

Want dat wil Keizer Nero

Valeria hoopt dat ze in de hemel
komt.

Maak de zin af, zet een rondje om het antwoord
Op plaatje 1 zie je een………..

gevangenis

leeuwenkuil

Op plaatje 2 zie je een …………

gevangenis

leeuwenkuil

De mensen op plaatje 1 zijn……

keizer

Christen

De mensen op plaatje 2 zijn ……..

keizer

Christen

Wat doen de mensen op de plaatjes?

bidden

vluchten

Wat vindt jij van Keizer Nero?
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Een slimme, machtige keizer

Dit is Keizer Augustus

Dit is de kaart van toen

Hij was heel machtig

het Romeinse rijk is paars

en ook heel slim

het is heel groot

hij was de baas in het jaar nul

Augustus was ook baas in Nijmegen

nu is het 2013 jaar later

Nijmegen ligt bij de pijl

Vraag 1. Was Keizer Augustus de baas in Nijmegen?
Ja, heel vroeger was Augustus de baas in Nijmegen
Nee, in Nijmegen waren geen Romeinen
Vraag 2. Wanneer leefde Keizer Augustus?
Keizer Augustus leefde in het jaar 2013
Keizer augustus leefde in het jaar 0
Vraag 3. Hoe groot was het rijk van Keizer augustus?
Het Romeinse rijk was net zo groot als Nederland.
Het was wel 100 x zo groot als Nederland.
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Een slimme, machtige keizer

Keizer Augustus was heel slim

Keizer Augustus was heel slim

hij maakte dit gebouw

hij liet mannen vechten

het is een aquaduct

dat vond iedereen leuk

dat is een weg voor water

de mensen vonden Augustus top

Vraag 1. Wat is een aquaduct?
Een aquaduct is een weg voor auto’s.
Een aquaduct is een weg voor water.
Vraag 2. Waarom liet Keizer Augustus de mannen vechten?
Dat vonden de mensen leuk
De Keizer was boos op de mannen
Vraag 3. Was Keizer Augustus slim of dom?
Hij was heel slim.
Hij was heel erg dom.
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Rechtspraak bij de Romeinen
Op het plaatje zie je slaven
Een meester kocht een slaaf
Een slaaf moet werken voor een meester
Een slaaf is niet vrij, hij mag niet weg gaan
Een slaaf heeft weinig rechten
Wat zou jij doen als je een slaaf was?

Een rechtzaal in Nederland

Romeinse rijk

Zet een X, is het waar of niet waar?
waar

niet waar

1. De rechter is een boef
2. De aanklager wil dat de boef straf krijgt
3. Als er bewijs is, dan krijgt de boef straf
4. De verdediger van de boef kent de wet goed
5. In het Romeinse rijk was ook een rechter
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Pompeii, een begraven stad

Trek een lijn naar de goede tekst.
Hier zie je vuur en as. Het valt
op de mensen in Pompeii

Dit is een kaart.
Op de kaart kun je zien waar
Pompeii ligt.
Hier zie je Pompeii van nu.
Het as is weg gehaald.

Dit is een Romeinse W.C.
Er kunnen heel veel mensen in.
Zo zag een Romeins huis er
uit..
Dat weten we door Pompeii .
Dit is een brood uit Pompeii.
Het lag onder de as.
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