
DIT WEET JE NU!DIT

  LES 1    J A G E R S  E N  B O E R E N

Een jager jaagt op dieren. Als er niet genoeg dieren 
meer zijn, trekt hij naar een ander gebied. Een boer 

woont in een dorp. Daar heeft hij dieren en plant hij groenten 
en graan op de veldjes. Jagers en boeren zijn verzamelaars. Ze zoeken 
eten in de natuur, bijvoorbeeld bessen of knollen.
Jagers en boeren maken scherpe dingen van vuursteen. Bijvoorbeeld 
bijlen en pijlen.
Vuur is heel belangrijk. Het geeft warmte, het houdt vieze beestjes 
en wilde dieren weg. En je kunt erop koken. Om vuur te maken heb je 
tondelzwam, mos, schors van een boom, takjes en een vuurboog nodig.

  LES 2    J A G E R S

Jagers jagen op wild. Van de wilde dieren gebruiken ze bijvoorbeeld 
het vlees of de huid. Van de huid maken ze een draagzak. Daarin 
verzamelen ze alles wat eetbaar is. Ze dragen de zak op hun rug.
Van de botten maken de jagers kleine gereedschappen, bijvoorbeeld 
een naald.
Van leer maken ze kleren en schoenen. Leer is een gedroogde huid 
van een dier.
De jagers wonen in een jagerskamp. In het kamp staan hutten. Die 
zijn gemaakt van bijvoorbeeld riet, takken, schors en dierenhuiden.

  LES 3    B O E R E N

De boeren wonen samen met hun dieren in een langhuis. De muren 
van hun boerderij zijn van leem. Leem is een soort klei. De boeren 
halen het bij de rivier.
De boeren werken op het land. Voor ze kunnen zaaien, ploegen ze 
het land. Met een ploeg maken ze de grond los. In de herfst halen 
ze de oogst binnen. Ze halen dan het graan en de groente van het 
land. In de winter groeit er niets op het land. Daarom bewaren de 
boeren een deel van de oogst in potten van aardewerk.
Op een weefgetouw maakt de boerin van vlas of wol lappen stof. 
Van de lappen maakt ze kleren.

Jagers trekken van plek naar plek.

Boeren wonen in een dorp.

De huizen van de boeren 

staan in een dorp.

Jagers bouwen een hut.
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