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GESCHIEDENISPERIODE 5e en 6e KLAS MAANDAG 17 NOVEMBER TOT VRIJDAG 19 DECEMBER 2003

DAG THEMA OPDRACHTEN

maandag

17 november

2003

Herodotos   1 : Herodotos : de eerste geschiedschrijver dictee en 4 opdrachten

en tekening

  2 : Herodotos : Historiën, leestekst

  3 : De Etrusken : landkaart, dictee en tekeningen : sarcofaag,

fluitspeler, scherf met tekstfragment

dinsdag

18 november

2003

Etrusken

Rome

  4 : Aeneas, de stamvader der Romeinen. Namen en tekening.

  5 : Romulus en Remus : dictee en tekening 

  6 : Rome : de zeven heuvels : kaart en namen

woensdag

19 november

2003

De 7 koningen

De republiek

  7 : De 7 koningen van Rome : tekst

  8 : De Republiek : Horatius Cocles, Mucius Scaevola, Cloelia,

Menenius Agrippa : tekening

donderdag

20 november

2003

Rome en Italië   9 : Dictator Camillus en de Galliërs : dictee en tekening

10 : Landkaart van Italië, Zuid-Frankrijk, Spanje, Noord-Afrika

vrijdag 

21 november

2003

Pyrrhus

Pygmalion

11 : Pyrrhus : dictee

12 : Pygmalion en de stichting van Carthago : tekst en tekening

maandag

24 november

2003

Hannibal 13 : Carthago, Hannibal en Scipio :dictee en tekening 

14 : Hannibal spreekt zijn soldaten toe: leestekst

dinsdag

25 november

2003

Archimedes

Titus Livius

15 : Archimedes : tekening en tekst

16 : Titus Livius : leestekst in het Latijn

woensdag

26 november

2003

Iulius Caesar 17 : Iulius Caesar : dictee en tekening

18 : De Bello Gallico : leestekst

donderdag

27 november

2003

Augustus 19 : Keizer Augustus : dictee en tekening

20 : De Caesars : lijst en tekst

vrijdag

28 november

2003

Rome 21 : Het Imperium Romanum : kaart tekenen

22 : Keizers van het Romeinse Rijk : lijst en tekst 

23 : Het Romeinse alfabet en cijfers : getallen schrijven. Een letter

        in steen graveren.

24 : Latijn : video & audio : vervoeging opschrijven

25 : De 12 maanden -  Chronogram : chronogram ontcijferen en

         naamchronogrammen maken 

26 : Anagram (een andere naam maken van de eigen naam) en

       palindroom : enkele woorden zoeken. Ook enkele

       getalanagrammen en getalpalindromen noteren. 

maandag

01 december

2003

Christendom 27 : Het christendom : Christus dictee en tekening 

28 : De 12 apostelen en Paulus, de 4 evangelisten, kerkvaders : lijst  

       en tekeningen 

29 : De christelijke tijdrekening
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dinsdag

02 december

2003

Diaspora der joden 30 : De Diaspora : dictee en tekening

31 : De joodse tijdrekening

32 : Hebreeuwse letters en cijfers

33 : Kabbala : namen omzetten in getalwaarden

DAG THEMA OPDRACHTEN

woensdag

03 december

2003

Attila 34 : Attila de Hun : dictee en tekening

donderdag

04 december

2003

Clovis 35 : Clovis : dictee en tekening

vrijdag

05 december

2003

Islam 36 : Mohammed en de islam : dictee en tekening

37 : De islamitische tijdrekening 

38 : Arabische cijfers en andere Arabische restanten in onze         

cultuur : woordenlijst met verklaring

maandag

08 december

2003

Karel de Grote 39 : Karel de Grote : dictee en tekening

40 : Karel ende Elegast : leestekst

dinsdag

09 december

2003

Vikingen 41 : De Vikingen : dictee

42 : Willem de Veroveraar : tekening 

43 : Het runenalfabet

woensdag

10 december

2003

Kruistochten 44 : De kruistochten : Pieter de Kluizenaar, de kinderkruistocht :     

        leestekst.

45 : Godfried van Bouillon : dictee en tekening

46 : Saladin

donderdag

11 december

2003

Heldensagen

Troubadours en

minstrelen

De steden

47 : De grote heldensagen : Arthur, Nibelungen, Siegfried : korte

        fragmenten lezen

48 : Troubadours en minstrelen : tekst en tekeningen

49 : Steden en ambachten : tekening

vrijdag

12 december

2003

De kathedralen 50 : De kathedralen en de gotiek : tekeningen

maandag

15 december

2003

De Leeuw van

Vlaanderen

51 : De Leeuw Van Vlaanderen : tekst en tekening

dinsdag

16 december

2003

De 100-jarige

oorlog

52 : Jeanne d’Arc en de 100-jarige oorlog : tekst en tekening

woensdag

17 december

2003

Marco Polo 53 : Marco Polo : tekst en tekening

donderdag

18 december

2003

Keizer Karel 54 : Keizer Karel : leestekst en tekening
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vrijdag

19 december

2003

55 : Etymologie (Latijnse woorden die in onze taal terug te vinden

zijn)

Afwerken en afgeven van het periodewerk
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GESCHIEDENIS VIJFDE EN ZESDE KLAS    NOVEMBER - DECEMBER 2003

taakverdeling 

DAG THEMA OPDRACHTEN LEEN MYRIAM

maandag

17 november

2003

Herodotos Bordtekening portret van Herodotos 

Landkaart van Italië met Etrurië ingekleurd en

enkele steden. 

dinsdag

18 november

2003

Etrusken

Rome

Portret van Aeneas (met zoon Ascanius) of met

Dido. 

Rij van namen die bij het verhaal van Aeneas

horen in Romeinse letter op bord

Tekening van de wolvin met Romulus en

Remus. 

Kaart van Rome : de 7 heuvels, Tiber en de

Ianiculus. 

woensdag

19 november

2003

De 7 koningen

De republiek

Lijst van de 7 koningen in Romeinse letter. 

Namen van de 3 helden

Titel Menenius Agrippa en titels PATRICIËRS

en PLEBS (daaronder komen korte details)

donderdag

20 november

2003

Camillus

Rome en Italië

Tekening van de Galliërs in Rome (bv de

ganzen van het Capitool of Brennus bij de

weegschaal.)

Landkaart van Italië met Zuid-Frankrijk, Spanje,

Noord-Afrika (Carthago !) en Sicilië (met

enkele steden)

vrijdag 

21 november

2003

Pyrrhus

Pygmalion

Tekening van Pyrrhus (naar keuze). 

Uitdrukking : Een pyrhhusoverwinning op bord

zetten in Romeinse letter. 

Tekening van Pygmalion (naar keuze)

maandag

24 november

2003

Hannibal Portret van Hannibal

Portret van Scipio

dinsdag

25 november

2003

Archimedes

Titus Livius

Tekening van Archimedes

Tekening van ‘de schroef van Archimedes’

Tekening van de spiraal

Titel Titus Livius in Romeinse letter

woensdag

26 november

2003

Iulius Caesar Portret van Julius Caesar

Titel : De Bello Gallico in Romeinse letter.

Landkaart van Gallië, (waarop de kinderen bij

het overnemen ervan dan de verschillende

Keltische rijken inkleuren

donderdag

27 november

2003

Augustus portret van Augustus (rechtopstaand, hand

geheven)

Lijst van de Caesars in Romeinse letter
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vrijdag

28 november

2003

Rome Kaart van het Imperium Romanum met de

belangrijkste gegevens

Lijst van de Romeinse keizers (de belangrijkste)

tekening van het ruiterstandbeeld van keizer

Marcus Aurelius

Romeinse alfabet en de getalwaarde van

sommige letters

Vervoeging van Video en audio in Romeinse

letter

Lijst van de 12 maanden (aantal dagen erbij

vermeld) met hun Latijnse naam. 

Een chronogram

Enkele anagrammen (zowel woord als getal)

Enkele palindromen (zowel woord als getal)

maandag

01 december

2003

Christendom Tekening van Christus aan het kruis

Lijst van de 12 apostelen + Paulus

Lijst van de 4 evangelisten

Tekening van Hiëronymus (kerkvader)

Enkele gegevens over de christelijke

tijdrekening.

Tekening van een pauselijke tiara en een

bisschopsstaf en -mijter

dinsdag

02 december

2003

Diaspora der joden Tekening : fragment van de verwoesting van de

tempel van Jeruzalem

De joodse tijdrekening

Het Hebreeuws alfabet met de getalwaarde van

de letters.

Enkele voorbeelden van Kabbala (namen)

woensdag

03 december

2003

Attila Tekening van Attila

donderdag

04 december

2003

Clovis Tekening van Clovis (bv doop)

Lijst met namen van enkele Vadsige Koningen. 

vrijdag

05 december

2003

Islam Tekening van Mohammed

Een fragment in Arabisch schrift met vertaling. 

De Arabische tijdrekening

Arabische cijfers

Woorden uit het Arabisch en enkele Arabische

namen uit de sterrenkunde

maandag

08 december

2003

Karel de Grote Portret van Karel de Grote

Familiestamboom met namen 

Titel Karel ende Elegast

dinsdag

09 december

2003

Vikingen Tekening van een vikingschip(drakar) (bv

fragment uit de Tapisserie van Bayeux)

Het runenalfabet

woensdag

10 december

2003

Kruistochten Portret van Godfried van Bouillon

Portret van Saladin
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donderdag

11 december

2003

Heldensagen

Troubadours en

minstrelen

De steden

Titels van de heldensagen

Tekening van troubadour en minstreel

Tekening van een Middeleeuws stadsgezicht (bv

fragment van Antwerpen)

vrijdag

12 december

2003

De kathedralen Tekening van een Gotische kathedraal. 

Titel : Quasimodo

maandag

15 december

2003

De Leeuw van

Vlaanderen

Tekening van de vlag met de Vlaamse Leeuw

Tekening van een gulden spoor

dinsdag

16 december

2003

De 100-jarige

oorlog

Tekening van Jeanne D’Arc

woensdag

17 december

2003

Marco Polo Tekening van Marco Polo

donderdag

18 december

2003

Keizer Karel Tekening van Keizer Karel

vrijdag

19 december

2003
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Leesteksten : sommige teksten worden klassikaal gelezen (soms geheel, soms gedeeltelijk) en zijn dan onderdeel

van de les (lezen gebeurt klassikaal met LC). De bedoeling is dat deze teksten achteraf ook door de kinderen

individueel worden gelezen, terwijl de anderen aan het werk zijn. 

Dictees worden afzonderlijk gegeven in vijfde en zesde klas. Daarvoor kan desnoods uitgeweken worden naar

een ander lokaal. Het tempo van het dictee mag vrij hoog zijn. Wie niet alles kan opschrijven mag achteraf altijd

de tekst opvragen en bijwerken. Deze dictees kunnen niet altijd voorbereid worden. Soms hoort een dictee bij de

uiteenzetting en schrijven 5 en 6 samen het dictee op. 

Veel gegevens en afbeeldingen zijn op Encarta te vinden. Of op het internet. Ook in de Encyclopedie voor de

Jeugd staat een en ander. 

Zorg dat de spekstenen gladgeschuurd zijn. Op vrijdag 28 november moeten de stenen klaar zijn voor gebruik.

Ook de leraren maken een steen klaar. 

Vrijdag 28 november moet er heel veel op het bord staan. De meeste zaken mogen gerust enkele dagen op

voorhand op bord gezet worden. Dat heeft zelfs de voorkeur. Ook voor de andere dagen geldt dat een en ander

reeds enkele dagen op voorhand op het bord kan staan. 

De titels staan altijd in een passend lettertype : Romeins, Gotisch, Romeins rondschrift, runen enz...

Verloop van de periodeles : 

Muziek 

Herhaling : elke dag voldoende aandacht voor de etymologie (Grieks - zie vorig jaar) en Latijn (nieuw)

Dan uitleg, verhaal of lectuur (Luc)

Daarna : dictee (als het er is)

Dan : de kinderen gaan aan het werk (individuele verwerking)

Na de speeltijd : kort klassikaal (ofwel individueel doorwerken en na de middag kort klassikaal)

: overlopen van het programma (overzichtslijst van de periode)

: overlopen van de werkbladen met hier en daar een stukje voorlezen en/of vertellen

door 1 of enkele kinderen.

Dit kort klassikaal duurt 15 à 20 minuten maximum.

Daarna weer tijd voor individueel werk.

De nummering van de onderwerpen duidelijk op het bord overnemen (ook het nummer zetten bij lijsten en

tekeningen) zodat de kinderen gemakkelijk terugvinden wat bij welk blad hoort. 

Het is niet per se nodig om voor elk nummer een nieuw blad te beginnen. Meestal zullen de kinderen echter niet

toekomen met 1 blad per nummer. Ze moeten dan het nummer herhalen desnoods met een tweede nummering

erbij. Bv 1.1, 1.2 enz.  of 4a, 4b enz.. 

De werkbladen goed op volgorde laten houden. 

Niet iedereen moet alles maken. Deze periode is ook een goede gelegenheid om het lezen extra onder de loep te

nemen. Kinderen met leesproblemen kunnen beter wat minder werk maken en regelmatig komen voorlezen

(individueel of met een twee- of drietal samen). 
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