
Jagen

Vraag
Er zijn nog meer manieren om te jagen en te vissen. Kunnen jullie er een paar 
bedenken? En welke dieren zijn er om op te jagen in de Midden-Steentijd?

Antwoord
Manieren om te jagen en te vissen:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….........................................................................................................................
............................................................................................................................................

Dieren uit de Midden-Steentijd:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..............

Binnenproef
In de mand zitten allemaal stukjes bont van dieren die jullie hebben gevangen. 
Maar welke zijn het ook alweer? Om jullie te helpen zitten de dieren erbij, van hout.

Oplossing

1 = ……………………………………….. 5 = ……………………………………………
2 = ……………………………………….. 6 = ……………………………………………
3 = ……………………………………….. 7 = ……………………………………………
4 = ……………………………………….. 8 = ……………………………………………
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Gereedschap 

Vraag
De jagers-verzamelaars gebruiken vuursteen om bijvoorbeeld bijlen, messen en pijlpun-
ten van te maken. Kunnen jullie nog andere materialen bedenken waar ze gereedschap 
van maken?

Antwoord

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Binnenproef
In de zak zit allemaal gereedschap van de jagers-verzamelaars. Waar zouden ze deze 
dingen voor gebruiken? Om jullie te helpen zitten er plaatjes bij van dezelfde voorwer-
pen, maar dan uit onze tijd. Zoek de goede plaatjes bij de stukken steentijdgereed-
schap.

Oplossing

Guts     ………………………………………………………………………………………………....
Boormachine   …………………………………………………………………………………………….......
Boodschappentas  …………………………………………………………………………………………………..
Zaklamp    …………………………………………………………………………………………………..
Stanleymes   ……………………………………………………………………………………………………
Priem     ……………………………………………………………………………………………….....
Naald    …………………………………………………………………………………………………...
Aansteker    ……………………………………………………………………………………………….....
Bijl    …………………………………………………………………………………………………..
Mes   ……………………………………………………………………………………………………

Binnenproef 2

Antwoordblad voor leerlingen



Eten uit de natuur 

Vraag
In de zakjes zitten allemaal gedroogde kruiden. Ruik er maar eens aan en kijk er goed 
naar. Weten jullie welke het zijn? 

Antwoord

1 = ………………………………………
2 = ……………………………………… 
3 = ………………………………………
4 = ………………………………………

Binnenproef
Vul in het verhaal over de zomerse verzameltocht de namen van de planten in die Alja 
en Erkin verzamelen. Om jullie te helpen zitten er plaatjes van de planten bij. Honger 
gekregen? Proef dan van de hazelnoten en gedroogde appeltjes

Oplossing

1 ……………………………………….  6 …………………………………………..
2 ……………………………………….  7 ……………………………………………
3 ……………………………………….  8 ……………………………………………
4 ……………………………………….  9 ……………………………………………
5 ……………………………………….

Extra Binnenproef
Zet thee van de kruiden die jullie het lekkerst vinden ruiken. 
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Kleding 

Vraag
Bekijk de spullen uit de mand goed. 
Voelen jullie het verschil tussen leer en ongelooide huid? 
Welke soorten naaigaren zitten er in het doosje? 
En met welk gereedschap kun je de kleding naaien?

Antwoord
Het verschil tussen gelooid leer en ongelooide huid is:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Het naaigaren is van de volgende materialen gemaakt:

Darm = ………………..………………………………………………………………………………………………………..
Pees = …………………………..……………………………………………………………………………………………….
Brandnetel = ………………..………………………………………………………………………………………………..

Met dit gereedschap kun je de kleding naaien:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Binnenproef
Kleed iemand uit jullie groepje aan als een echte jager-verzamelaar. De plaatjes op het 
opdrachtblad kunnen jullie daarbij helpen. De kleding is geschikt voor jongens én meis-
jes! Doen jullie er wel een beetje voorzichtig mee? 
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Wonen

Vraag
Welke materialen en gereedschappen zijn er allemaal nodig om een jagers-verzame-
laars hut te bouwen? 
Kun je er nog een paar verzinnen die op het opdrachtblad niet worden genoemd?

Antwoord
Materialen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gereedschappen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Binnenproef
Bouw een jagers-verzamelaars hut van de stokken, reepjes leer, stenen en mini-dieren-
huiden uit de mand.
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