ROMEINSE
TECHNIEKEN
LANGS DE
LIMES
WERKBLAD

Naam
groep/klas

COGNITO (KENNIS)
Beantwoord de volgende vragen
1 Wat weet jij al over de Romeinse Limes?
Noem drie dingen.

3 Naar welke techniek ben jij het meest nieuwsgierig?
Zoek en lees de tekstkaart over deze techniek.
Bekijk de clip bij deze techniek op: [link toevoegen]
Beantwoord de volgende vragen:
Beschrijf in twee zinnen wat deze techniek inhoudt.

2 Bedenk 5 vragen waarop het antwoord Romeinen is.

Welke archeologische bronnen worden genoemd in de tekst?

Welke woorden ken je niet? Zoek de betekenis op.

WIST JIJ DAT
•

•
•

•

Romeinen schepen gebruikten om soldaten en
goederen te vervoeren? Dat was 2000 jaar geleden
een snelle manier van vervoer.
Romeinse schepen zijn teruggevonden in de bodem
van Zuid-Holland? De ‘Zwammerdamschepen’
bij het bouwen en (laten) varen van deze schepen
zeker 10 slimme technieken zijn gebruikt door de
Romeinen? Technieken die tot op de dag van vandaag
nog gebruikt worden.
de technieken zijn: hout zagen, ijzer smeden, waterdicht maken, varen, hijsen, landmeten, heien, wegenbouw, bruggenbouw en projectielen schieten?

Over welke soort techniek hebben we het hier? Kruis aan:
Een krijgstechniek (oorlogstechniek)
Een bouwtechniek
Een meettechniek
Een scheepsbouwtechniek
Welke kracht staat centraal bij deze techniek? Kruis aan:
menskracht
waterkracht
windkracht
zwaartekracht

ZOZ
voor de
rest van
d
vragen! e

INVENIRE (ONTDEKKEN)

Geef voorbeelden hoe deze techniek nu nog wordt gebruikt.

Breng met de klas een bezoek aan het Archeon en/of
het Archeologiehuis Zuid-Holland. Hier kun je sporen
terugzien van deze slimme Romeinse technieken.
Beantwoord de volgende vragen.
4 Welke technieken van de Romeinen vind je hier terug?
Laat zien door middel van foto’s of tekeningen wat je
van deze technieken hier kunt zien.

Welke technieken kennen wij die de Romeinen nog niet
kenden? Welke van deze technieken zullen over 2000
jaar nog bestaan? Welke van deze technieken zullen
veranderen of worden overgenomen? Waarom?
5 Waarom laten ze deze technieken bij het Archeon of
in het Archeologiehuis Zuid-Holland zien?

INSPIRATIO (INSPIRATIE)
Maak een presentatie van wat je hebt geleerd.
Vraag aan je docent aan welke eisen de presentatie
moet voldoen (denk bijvoorbeeld aan een muurkrant of
een prezi/powerpoint-presentatie). Verwerk de volgende
vragen en aanwijzingen:
Kies een van de 10 technieken.
Leg in je eigen woorden uit wat de techniek inhoudt.

Zou jij liever in de tijd van de Romeinen in Zuid-Holland
willen wonen of nu? Waarom? Geef drie redenen.

