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In dit thema... 
heb je ontdekt dat mensen in de tijd van jager-verzamelaars leefden van de natuur en landbouw. Deze mensen hadden nog geen schrift. 
 

Les 1: Hoe overleef ik de prehistorie? Les 2: De grote ontdekking: de eerste boeren 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je ging ver terug in de tijd, meer dan 5.000 jaar 
geleden. Hoe zag Nederland er toen uit? Je hebt 
uitgezocht hoe je in de tijd van jager-
verzamelaars kon overleven: waar woonde je, 
wat at je en hoe bleef je warm? 
 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je speelde een quiz en leerde dingen over de 
eerste boeren. Je vergeleek het leven van de 
eerste boeren in de prehistorie met het leven van 
jager-verzamelaars. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Nederland was nog kaal en leeg 
In de prehistorie bestond de wereld uit natuur. 
Huizen, straten, winkels of auto’s waren er nog 
niet. Jager-verzamelaars trokken rond met hun 
hutten. Ze verhuisden een paar keer per jaar. Ze 
gingen bijvoorbeeld de rendierkudde achterna.  
 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
De ontdekking van de landbouw 
Ongeveer 7.000 tot 10.000 jaar geleden ontstond 
de landbouw in het Midden-Oosten. Na een paar 
duizend jaar ontwikkelde de landbouw zich ook 
in Nederland. Steeds meer mensen werden boer. 
Boeren deden ook aan veeteelt. Daardoor kregen 
ze ook ander eten, bijvoorbeeld brood en melk.  

        

 

 Overleven met wat de natuur biedt 
Jager-verzamelaars kwamen aan eten door te 
jagen, vissen en verzamelen. In de natuur vonden 
ze vruchten, noten en knollen. Ze maakten 
kleding van dierenhuiden. Materiaal van dieren 
en planten gebruikten ze om van alles te maken. 
Denk aan gereedschap, kleding, boten en tenten. 
 

  

 

 Een andere manier van leven 
Jager-verzamelaars trokken rond. Boeren bleven 
op een vaste plek wonen. Er ontstonden kleine 
dorpjes. Omdat ze niet meer steeds verhuisden, 
hadden boeren meer bezit. Ze maakten 
bijvoorbeeld potten om voorraden te bewaren.  
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Les 3: Het raadsel van de hunebedden Les 4: Schatten van jagers en boeren 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt gehoord dat mensen vroeger dachten 
dat hunebedden gebouwd waren door reuzen. 
Je hebt zelf een mini-hunebed gebouwd. 
 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een archeoloog aan het werk gezien en 
zelf schatten onderzocht. Je hebt prehistorische 
voorwerpen bestudeerd. Je hebt bedacht wat 
voorwerpen je kunnen vertellen over hoe 
mensen in de prehistorie leefden. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Gebouwd door goed samenwerken 
Hunebedden zijn niet gebouwd door reuzen. 
Boeren in de prehistorie bouwden deze graven. 
De grote stenen zijn met het ijs van de laatste  
ijstijd naar ons land gekomen. Door samen te 
werken, hebben de prehistorische mensen er 
grote bouwwerken van gemaakt.  

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Niets opgeschreven 
De mensen die leefden in de prehistorie, 
schreven nog niet. Uit de prehistorie hebben we 
dus geen geschreven bronnen. Wel hebben we  
voorwerpen die over zijn gebleven uit de 
prehistorie. Dingen die toen misschien zijn 
weggegooid, kunnen ons veel vertellen. Dat 
maakt ook een doodgewone pot waardevol.  

        

 

 Een bijzonder graf 
De hunebedden dienden als graf. Dode mensen 
werden eronder gelegd. Ze kregen ook spulletjes 
mee. De hunebedden waren vroeger bedekt met 
aarde, daarom heten ze ook wel grafheuvels. 
 

  

 

 Voorwerpen vertellen veel 
Archeologen houden zich bezig met het 
opgraven en onderzoeken van voorwerpen uit 
het verleden. Met die spullen proberen ze 
erachter te komen hoe de mensen toen leefden.  
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Les 5: Het verhaal van de grottekeningen 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een verhaal gehoord over kinderen in de 
prehistorie. Je bent zelf aan de slag gegaan om 
oer-kunst te maken. 
 

    

       

 

 Dit heb je ontdekt 
Oer-kunst ging over het dagelijks leven 
De eerste mensen maakten kunstwerken. Zo zijn 
er grottekeningen. Dat zijn nu belangrijke  
bronnen. Ze beeldden dingen af uit hun dagelijks 
leven. Hoe ze op jacht gingen bijvoorbeeld.  
 

    

       

 

 Natuurlijke materialen 
De prehistorische kunstenaars maakten hun 
kunst bijvoorbeeld door te krassen of door te 
schilderen. Verf maakten ze van dingen uit de 
natuur, zoals eieren, houtskool of bessen. Ze 
maakten ook beeldjes van klei of van hout. 
 

    

 


