SAMENVATTING
Thema 2

Grieken en Romeinen

JAARGROEP 5

DIT WEET JE NU!
Hera
Aphrodite
LES 1

DE GRIEKEN

De Olympische Spelen zijn belangrijke sportwedstrijden.
Elke vier jaar worden ze gehouden. De Spelen zijn een
cadeau voor Zeus. Hij is de belangrijkste Griekse god.
Een god wordt vereerd in een tempel. Mensen bidden in de tempel.
Ze hopen dat de goden hen helpen. Op een amfoor staat vaak een
god. In de amfoor wordt drank of olijfolie bewaard.
Een mythe (je zegt: miete) is een verhaal uit de tijd van de Grieken.
Zo’n verhaal gaat bijvoorbeeld over goden. Er is zo’n verhaal over
de schikgodinnen. Dat zijn drie vrouwen. Ze bepalen samen hoelang
het leven van mensen zal duren. De ene zus spint een draad, de
andere meet de draad af en de derde zus knipt hem door.

LES 2

Zeus
Athene

De Griekse goden.

DE ROMEINEN

Een voetsoldaat is een soldaat. Hij vecht in het Romeinse leger. Een
grote groep soldaten noem je een legioen.
Het Romeinse Rijk is groot. Een leger moet snel van de ene naar de
andere kant kunnen. Daarom zijn wegen belangrijk. De heerwegen
zijn vaak lang. Ze lopen door het hele Romeinse Rijk. Langs de
heerweg staan mijlpalen. Daarop kun je zien hoe ver de volgende
stad is.
Een villa is een groot Romeins huis. Er wonen rijke Romeinen. Een
villa staat vaak buiten de stad. De vloer of de muur is versierd met
mozaïek. Die versiering wordt gemaakt van heel veel kleine stukjes
steen in mooie kleuren.

LES 3

Poseidon

Eerst wordt een rand met stenen gelegd.
Daarop komen losse stenen. Dan een
laag cement en grote platte stenen.

ROMEINEN IN ONS LAND

De limes is de grens van het Romeinse Rijk. In ons land loopt de
limes langs de rivier de Rijn.
Noviomagus is de Romeinse naam voor Nijmegen. De stad ligt aan
de rand van het Romeinse Rijk. Daarom is er een groot Romeins
legerkamp.
De Bataven helpen de Romeinen. Bataafse soldaten kunnen vaak
goed paardrijden. Ze wonen in het Romeinse Rijk. Ze leren van de
Romeinen dat je kunt betalen met geld. De Germanen mogen niet
in het Romeinse Rijk wonen. Het volk van de Germanen bestaat uit
verschillende stammen.
Nehalennia is een Germaanse godin. Ze beschermt boeren en
mensen op zee. Jupiter is de belangrijkste god van de Romeinen.
Eigenlijk is het dezelfde god als de Griekse god Zeus.
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Een Romein ruilt spullen
met een Germaan.

