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Reizende volkeren en hun koloniën  
 
Doelen: 
Ik WEET welke verschillende volkeren er in het verleden hebben bestaan en welke invloed zij nu nog hebben 
Ik KAN een Keynote presentatie maken en deze vullen met informatie aan de hand van de 5W+H vragen 
Ik BEGRIJP welke invloed volkeren van vroeger nu nog hebben op onze huidige wereld 
 
Bespreek met de klas de trek van de mens over de wereld. Dit kan verwerkt worden op 
een wereldkaart voor de leerlingen. Je kunt er ook voor kiezen dit klassikaal te 
bespreken met voorbeelden op het beeldscherm. 
 
Vertel vervolgens dat er uiteindelijk verschillende reizende volkeren waren die zich over 
de wereld verspreid hebben. Elk volg had daar een andere reden voor.  
 
Verdeel de klas in 7 groepen (drietallen) en laat elk groepje een volk uitwerken in een 
digitale presentatie (Keynote). 
Maak gebruik van de 5W+H vragen: 

• Wie waren deze volkeren? Korte beschrijving van hun achtergrond, hoe ze 
leefden, welke overtuigingen ze hadden, leefgewoontes, enz 

• Wat was de reden dat zij gingen reizen? 
• Waar ging hun reis naartoe? Dit wordt uitgewerkt op een wereldkaart 
• Wanneer speelde dit?  
• Waarom gingen ze deze reizen maken? 
• Hoe hebben ze de reis gemaakt en wat was daar de reden van? 
• Op welke manier hebben de volkeren van toen nu nog invloed op onze huidige 

wereld? 
 
Voor volkeren die ook een kolonie gesticht hebben, wordt tenslotte uitgezocht welke 
koloniën dit waren 
 
Eindopdracht voor de gehele klas 
Op een gezamenlijke wereldkaart worden alle volkeren en hun koloniën weergegeven. 
Elke groep geeft op de kaart aan waar hun volk van oorsprong vandaan komt, welke 
route ze hebben afgelegd en welke koloniën er bij dit volk horen. 
Maak een legenda en hang de wereldkaart zichtbaar op in de klas. 
 
De Keynote presentaties worden aan elkaar gepresenteerd. 
 
 
 

 


