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Tijd van boeren en Jagers

Lees het verhaal over de Albor de jager.

Albor is de jongste van de 5 jagers.

Dan klinkt er een kreet van een zwijntje.

De speer van Albor is van vuursteen.

Het hert schrikt en vlucht.

De jagers vinden een spoor van een hert

Het jonge zwijntje staat voor Albor.

Het spoor is vers, het hert is dichtbij.

Albor wil het zwijntje dood maken.

De jagers zijn stil, het hert mag de jagers

Het hert is weg, maar vlees van een

niet horen en ook niet ruiken…...

zwijn is ook lekker!

Vragenblok 1: Zet een X voor het juiste antwoord.
1. Hoe weet Albor dat er een hert is?

2. Waarom vlucht het hert?

Er is een vers spoor op de grond.

Het hert schrikt van de jagers.

De jagers ruiken het hert.

Het hert schikt van een kreet.

3. Van wie is de kreet?

4. Wat wil Albor met het zwijntje doen?

De kreet is van een zwijntje.

Hij wil het zwijntje doden.

De kreet is van Albor.

Hij wil het zwijntje vangen.

Vragenblok 2: schrijf het antwoord.
Waarvan is de speer van Albor gemaakt?

Waarom wil Albor het zwijntje dood maken?
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Albor richt zijn speer op het zwijntje.

Het meisje is geen jager, haar vader is

Maar dan……dan ziet hij een meisje.

boer. Ze woont in een huis.

Het meisje is heel mooi, Albor stopt.

Ze hebben dieren voor melk, en vlees,

Het zwijntje is van het meisje, het is tam.

en leer en wol. Op het land staat graan.

Dan zien de jagers huizen en boeren.

De boerin geeft melk aan Albor.

De boeren werken op het land.

Albor weet niet wat melk is.

Woorden rij: schrijf de woorden in de juiste rij.
speer / tam dier / eet wilde dieren / drinkt melk / rok van leer / rok van wol

Jagers

Boeren

1. _______________________

1. _______________________

2. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

3. _______________________

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom weet Albor niet wat melk is?
De jagers hebben geen tamme koe, en dus is er geen melk.
Albor eet alleen vlees, hij zegt: “melk is niet voor stoere jagers”.
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Albor kijkt lang naar de boerderij en hij ziet heel veel dieren.

Weet jij het?

Albor denkt: Wat doet de boer toch met die dieren.

Ja??

Albor denkt: Waarom zijn de bomen omgehakt?

Help Albor maar!

Trek een lijn naar de goede zin.
Bèèè, ik geef melk

Ik geef wol en vlees

Boe, ik geef ook melk

Ik waak over het vee van de boer

Ik eet afval, en als ik dik ben eet de boer mij op.

Zet een X voor het juiste antwoord.

Waarom heeft de boer veel bomen omgehakt?
De boer wil hout op de kachel, dan wordt zijn huis lekker warm.
De boer maakt plek voor zijn dieren en voor een veld met graan.

3

8

1

Tijd van boeren en Jagers

oudste tijd

nieuwe tijd

Kijk naar de rode lijn:

Kun jij schrijven? Dat is knap.

Er waren nog geen mensen

Kijk naar het witte stuk van de lijn.

Kijk naar de groene lijn:

Deze tijd heet: de historie.

Er waren wel mensen, maar de

Pas in de laatste 5000 jaar konden

mensen konden niet schrijven.

mensen schrijven.

Deze tijd heet: de pre-historie.

De prehistorie duurde wel 60 duizend jaar.

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

tijd-lijn

foto

De oudste tijd op de tijdlijn is……

rood

wit

In de oudste tijd waren er ………

geen mensen

In de oudste tijd waren er …………

geen dino’s

wel mensen
wel dino’s

Op de tijdlijn is de pre-historie ……..

groen

rood

Op de tijdlijn is de historie …..……

rood

wit

praten

schrijven

In de pre-historie konden de mensen niet………

Vragenblok: Zet een X voor het juiste antwoord.
1. Wie leefden er in de pre-historie ?

2. Wie leefde er in de historie?

De dinosauriërs.

De mens, hij kan NIET schrijven.

De mens, hij kan NIET schrijven.

De mens, hij kan WEL schrijven.

veniken het hert.
3. Wanneer leefden de dino’s?

4. In welke tijd leef jij?

In het rode deel van de tijdlijn.

Ik leef in de nieuwste tijd, de witte tijd.

In het groene deel van de tijdlijn.

Ik leef in de pre-historie, de rode tijd
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Lees het verhaal over de préhistorie.
Ik ben een jager uit de pre-historie.
Ik kan niet schrijven.
Toch schrijf ik mijn verhaal in mijn grot.
Ik teken het dier waar ik op jaag.
30 duizend jaar later, kijk jij naar mijn verhaal.
Weet jij waar ik op jaag?
Ik lees een verhaal.
Een verhaal over een kasteel, een dwerg, een
vis, een sleutel, een schoen, en een giftige
appel! Zie jij een letter? Zie jij een woord?
Nee, dit is een verhaal zonder letters.
Het is een plaatjes-verhaal.
Net als in de pre-historie.

Kun jij ook schrijven zonder letters? Teken jou dag zonder letters!
(ik slaap)

(ik ga naar school)

(ik speel op het plein)

(ik………………..)
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Lees het verhaal over de boeren.

Kijk naar het plaatje van de boeren.

De boer jaagt niet, hij blijft op 1 plek.

Zie jij de koeien? Ze zijn tam.

De koeien geven melk.

Zie jij de varkens? Ze zijn tam.

De varkens geven vlees.

Zie jij de huizen? Ze zijn groot.

De huizen zijn warm.

Zie jij de akkers? Er groeit graan.

Van het graan maakt de boer brood.

Woorden rij: schrijf de woorden in de juiste rij.

reizen / tent / huis / akker / wilde dieren / tamme dieren

Jagers

Boeren

1. _______________________

1. _______________________

2. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

3. _______________________

Het werk van de boer. Trek een lijn naar de juiste zin.

Ik werk op de akker.

Ik maak het dak

Ik pas op de koeien

Ik maak leer.
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Lees het verhaal over de jagers van nu.
In Nederland wonen geen jagers meer.
Iedereen woont in een huis.
In Brazilië wonen nog wel jagers.
Dit zijn jagers van nu.
Vragenblok: Zet een X voor het juiste antwoord.
1. Wie zie jij op de foto?

2. Waar leven nu nog jagers?

Jagers van nu.

Er leven nu nog jagers in Brazilië.

Jagers van vroeger.

Er leven nu nog jagers in Nederland.

Kijk naar de kaart, dit is een geschiedenis kaart.
De kaart laat de geschiedenis van de eerste boeren zien.
Zie je de legenda voor donker-groen?
In deze landen leefden de eerste boeren 9000 tot 4000 jaar voor Christus.
Zie je de legenda voor licht-groen?
In deze landen kwamen er pas later boeren, 4000 tot 2500 jaar voor Christus.
Brazilië is NIET groen, in Brazilië kwamen pas veel later boeren.
Zet een rondje om het juiste antwoord.
Welke kleur heeft Nederland op de geschiedenis-kaart.
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of
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Lees het verhaal over de eerste stad.
Zo zag de eerste stad er uit.
Of misschien een beetje anders.
Er is geen foto van de eerste stad.
De eerste stad lag dicht bij een rivier.
De boeren maakten genoeg eten voor de
mensen in de stad.
De boeren verkochten graan, vlees en
groente aan de mensen in de stad.

De eerste stad

Trek een lijn naar de juiste zin.

Ik zaai graan op de akker.

Bij de rivier is genoeg

De oogst is goed, ik kan een

water voor veel graan.

deel verkopen in de stad.

Zet een X, is het waar of niet waar?

waar

niet waar

1. Bij een rivier is de oogst vaak goed.
2. De schoenmaker in de stad had zelf een koe voor melk.
3. De bakker in de oude stad kocht graan van de boer.
4. Om een oude stad was vaak een muur.
5. Een oude stad ligt bij een rivier, dan is er genoeg eten
voor veel mensen.
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in

wil

ik

water

oogst

een

en

zaai

geef

verkoop

aan

de stad

grote

graan

Wat zeggen de boeren, lees het spijkerschrift en schrijf wat hij zegt.

.

.

.
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Lees het verhaal over de historie en de préhistorie.
Dit is een boek van klei. Het is één van de oudste
boeken van de wereld.
Het boek is ongeveer 5000 jaar oud.
De tijd waarin de mensen wel konden schrijven heet:
de historie.
Uit oude boeken weten we veel over de historie.
De tijd nog langer geleden heet: de pré-historie.
In de pré-historie konden de mensen niet schrijven.

Waar hoort het bij, zet een x onder pré-historie of historie.

Pré- historie

Historie

Er zijn boeken, woorden en letters.
Meer dan 5000 jaar geleden
Over deze tijd weten de niet zoveel.
Minder dan 5000 jaar geleden.
De mensen konden nog niet schrijven.
Over deze tijd kunnen we veel lezen.

Waar hoort het plaatje bij, historie of pré-historie, trek een lijn.

Voedselbonnen uit de oorlog

Prehistorie

Bijl uit het steen tijdperk

Historie

Vuur maken met een houtje.

De monnik schrijft een bijbel
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Lees het verhaal over de archeoloog.
Dit is een archeoloog.
Een archeoloog zoekt naar sporen
uit de préhistorie.
Er zijn geen boeken uit die tijd, dus
zoekt ze in de bodem.
Zie je de pot-scherven?
Wat vertellen de scherven over de
préhistorie?

Ben jij ook een archeoloog? Trek een lijn naar de juiste tekst.
De mensen maakten potten van
klei en gereedschap van steen.

Er waren bijlen van ijzer in die
tijd.

Zo werden de mensen toen
begraven.

Hier leefde ooit een mammoet!

De mensen aten toen graan, en
misschien wel brood.
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