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In dit thema... 
heb je ontdekt dat jagers zich overal ter wereld ontwikkelden tot boeren en dat de Chinezen, net als de Romeinen, een indrukwekkend rijk bouwden. Je hebt ontdekt dat de 
Mongolen bijna heel Azië veroverden en dat niet alleen Europeanen de wereldzeeën verkenden. 
 

Les 1: Experimenterende boeren Les 2: Slimme Chinezen 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt naar de tijd van jagers en boeren 
gekeken en onderzocht wat jij het meest 
verrassende vindt aan het domesticeren van 
dieren in die tijd. In een quiz heb je uitgezocht in 
welke delen van de wereld ook dieren 
gedomesticeerd werden.  

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt geluisterd naar de verhalen van drie 
personages uit het eerste Chinese Keizerrijk. Je 
hebt je ingeleefd in een van deze personages en 
je onderzocht hoe de Chinezen zelf naar het 
Eerste Keizerrijk keken. Je vergeleek het Chinese 
Rijk met het Romeinse Rijk. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Van jagers tot boeren  
Overal ter wereld ontwikkelden jager-
verzamelaars zich tot boeren. Dit deden ze door 
dieren en planten te domesticeren. De boeren 
hoefden niet meer rond te trekken en bleven op 
dezelfde plek wonen. Zo ontstonden de eerste 
dorpen. Het bestaansmiddel was voortaan de 
landbouw. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Chinese keizers in de Romeinse tijd 
In de tijd van het Romeinse Rijk ontstond er ook 
in China een groot en machtig rijk. De eerste 
Chinese keizer was oppermachtig. Door de  
dienstplicht had de keizer een groot en sterk 
beroepsleger. Ambtenaren hielpen bij het 
bestuur van het wereldrijk.  
 
 

        

 

 Opgravingen 
De jager-verzamelaars en de eerste boeren 
hebben geen geschreven geschiedenis 
achtergelaten. Toch weten we heel veel over de 
prehistorie. Dankzij opgravingen door 
archeologen, weten we welk gereedschap ze 
gebruikten, wat ze aten en welke dieren werden 
gehouden.  

  

 

 Steden, wegen en kanalen 
Net als de Romeinen, waren de Chinezen echte 
bouwers. Er werden steden gebouwd, wegen 
aangelegd en kanalen gegraven. De handel 
bloeide op en de Chinezen gingen uiteindelijk 
ook met de Romeinen handelen. De grens van 
het Romeinse Rijk heet de Limes. Daar waren de 
legerkampen. 
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Les 3: Machtige Mongolen Les 4: Dappere ontdekkers 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt gekeken naar de filmpjes over Dzjengis 
Khan, de grootste veroveraar uit de tijd van 
steden en staten. Je hebt onderzocht welke kant 
van Dzjengis jij zelf het meest interessant vindt.. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt geluisterd naar drie ontmoetingen van 
wereldreiziger Ibn Battuta. Je onderzocht 
waarom ontdekkers op zoek gingen naar nieuwe 
gebieden en verre oorden en wat de verschillen 
en overeenkomsten waren tussen Ibn Battuta en 
de Europese ontdekkingsreizigers.  

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Europese edelen en Dzjengis Khan 
In de late middeleeuwen gaven Europese 
edelmannen hun leen na hun overlijden niet terug 
aan de koning. De koningen verloren zo hun macht. 
Maar de grootste veroveraar uit die periode komt 
uit Azië. Dzjengis Khan verenigde de Mongoolse 
stammen en veroverde bijna heel Azië. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Ibn Battuta  
De Marokkaanse Ibn Battuta maakte een reis naar 
Mekka voor zijn geloof en keerde terug van verre 
reizen met nieuwe kennis en producten zoals 
specerijen en zijde. Hij was nieuwsgierig naar 
nieuwe culturen. 
 

        

 

 Een veroveraar met vele gezichten 
Dzjengis Khan was meer dan een woeste 
veroveraar die prachtige steden, zoals Peking, 
vernietigde. Hij organiseerde de Mongoolse 
legers op een slimme manier. Hij bouwde een 
prachtige stad voor de inwoners van het 
Mongoolse Rijk. En hij zorgde voor rust en vrede 
in zijn rijk door een rechtstelsel in te voeren. 

  

 

 Europese ontdekkingsreizigers  
Europese ontdekkingsreizigers gingen op 
wereldreis om het christelijke geloof te 
verspreiden, ze wilden goud en zilver veroveren 
om oorlog te kunnen voeren en ze zochten 
nieuwe handelsroutes. De zucht naar avontuur 
en nieuwe dingen willen leren, hebben ze 
waarschijnlijk allemaal gehad. 

        

 


