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Hunebedden
Vooraf
Waar in Nederland zijn er nog hunebedden te zien?
Controleer je antwoord op het internet.
Leerdoel
Deze opdracht gaat over hoe de hunebedbouwers leefden in
Nederland rond 3400 v. Chr.
Aan het eind van deze opdracht:
Kun je aangeven wanneer de hunebedbouwers in
Nederland leefden.
Kun je beschrijven wat hunebedden zijn en waarom ze
werden gebouwd.
Ken je de begrippen Trechterbekercultuur en
Bandkeramiekcultuur.
Eindproduct
Tijdens het doorwerken van de stappen beantwoord je een aantal
vragen.
De antwoorden verzamel je in het document 'Hunebedden'.
Dit document is het eindproduct van deze opdracht.

Activiteiten
Stap

Groepsgrootte Activiteit

Stap 1

Alleen

Filmpje over hunebedden bekijken en vragen beantwoorden.

Stap 2

Samen

Plaatjes van hunebedden opzoeken.

Stap 3

Samen

Plaatje trechterbeker en bandkeramiekcultuur opzoeken.

Stap 4

Samen

Filmpje over hunebedden bekijken en opdrachten in document maken.

Stap 5

Alleen

Toets over hunebedden maken.

Stap 6

Samen

Controleren document en laten nakijken door de docent.

Benodigdheden
Geen bijzonderheden.
Tijd
Voor deze opdracht heb je 3 uur nodig.

Stap 1
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Verkennen
Bekijk de volgende clip:
Beantwoord naar aanleiding van de clip de volgende vragen:

Verkennen
maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/1967738

1
In welke provincie vind je veel hunebedden?
a. Drenthe
a. Noord-Holland
a. Noord-Brabant

2
Wanneer zijn de Nederlandse hunebedden gemaakt?
a. Tussen 34500 en 32500 voor Christus.
a. Tussen 450 en 250 voor Christus.
a. Tussen 3450 en 3250 voor Christus.

3
Hoe werd het volk van de hunebedbouwers wel genoemd?
a. De germaanse Hunnen.
a. Het Trechterbekervolk .
a. Het Keramiekvolk.

4
Waarvoor werden de hunebedden gebruikt?
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a. Voor het opslaan van allerlei goederen.
a. Als grafkelders.
a. Als hangplek.

Stap 2
Hunebedden zijn restanten van stenen grafkelders.
In de grafkelders werden de doden begraven.
Er wordt aangenomen dat de graven massagraven waren.
Daarnaast wordt veelal aangenomen dat de hunebedden werden
gebruikt voor godsdienstige rituelen.
Open in een tekstverwerker een leeg document.
Ga op internet op zoek naar twee afbeeldingen van hunebedden.
Plaats de afbeeldingen in het lege document.
Schrijf bij de afbeeldingen op:
Waar hunebedden voor werden gebruikt.
Waar hunebedden in Nederland voorkomen.
Sla het document op onder de naam ‘Hunebedden’.
Gebruik het document ook bij de volgende stappen.

Stap 3
De hunebedbouwers waren
de eerste boeren die zich
in Nederland vestigden.
Zij worden ook wel het
Trechterbekervolk
genoemd naar de
voorwerpen die zijn
opgegraven.
Een andere
landbouwcultuur van ver
voor Christus is de
bandkeramiekcultuur.
Zoek op internet een
afbeelding op van een
trechterbeker van de
hunebedbouwers.
Plaats de afbeelding in het
document ‘Hunebedden’.
Zet bij de afbeelding het
woord ‘Trechterbeker’.
Zet bij de afbeelding ook de periode waarin het Trechterbekervolk leefde.
Zoek op internet ook een afbeelding op van een voorwerp uit de bandkeramiekcultuur.
Zet bij de afbeelding ‘bandkeramiekcultuur’
Zet bij de afbeelding ook de periode waarin de bandkeramiekcultuur voorkwam.

Stap 4
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Hunebedbouwers bouwden hun graven met enorme stenen.
Hoe dat precies ging, weten we niet. In die tijd kon men nog niet
schrijven.
Maar we denken dat het zo ging….
Bekijk de volgende clip op schooltv.

Schrijf in het document ‘Hunebedden’ twee dingen uit het filmpje
op,
waarvan we niet zeker weten of het echt waar is.
Schrijf ook twee dingen uit het filmpje op waarvan we wel zeker
weten dat het waar is.

Stap 5
Toets
Voor je begint aan de
afsluiting maak je de toets
'Hunebedden'.
De toets bestaat uit een
aantal gesloten vragen.
Als je alle vragen beantwoord
hebt, zie je je score.
Je krijgt van de vragen die je
fout hebt, het goede
antwoord te zien.
De score wordt opgenomen
in het volgsysteem.
Klik op de knop 'Toets' om te beginnen:

Hunebedden
maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/1967747

1 van 4
In welke provincie vind je veel hunebedden en uit welke tijd stammen deze hunebedden?
a. Limburg – tussen 3450 en 3250 voor Chr.
a. Limburg – tussen 1300 en 950 voor Chr.
a. Drenthe – tussen 3450 en 3250 voor Chr.
a. Drenthe – tussen 1300 en 950 voor Chr.

2 van 4
Waar of niet waar?
Het volk van de hunebedbouwers werd het Keramiekvolk genoemd.
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a. Waar
a. Niet waar

3 van 4
Waar of niet waar?
Hunebedden werden gebruikt als grafkelders.
a. Waar
a. Niet waar

4 van 4
Vanaf ongeveer 5500 jaar voor Chr. vindt er ook in Nederland een omslag plaats.
De rondtrekkende jagers kiezen een vaste plaats om te wonen.
Hoe werd dit volk genoemd?
a. het Bandkeramiekvolk
a. de Hunbedbouwers
a. het Trechterbekervolk
a. Het Klokbekervolk

Stap 6
Afronding
Jullie gaan de opdracht over de hunebedbouwers afronden.
Het document ‘Hunebedden’ dat jullie hebt gemaakt, laten jullie
beoordelen door jullie docent.
Jullie docent kijkt naar:
de inhoud: staan de juiste afbeeldingen in je
Worddocument?
de inhoud: staan de juiste teksten bij de afbeeldingen?
de inhoud: staan de antwoorden op de vragen in je
Worddocument?
de vorm: is je document netjes verzorgd?
Zijn jullie tevreden over het document?
Laat het document dan beoordelen.
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Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Dit houdt in dat je onder
de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij
bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland
licentie

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau
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Leerinhoud en

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

doelen
Eindgebruiker

leerling/student

Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Studiebelasting

3 uur en 0 minuten

Trefwoorden

leerlijn, rearrangeerbare
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