
Thema: de boer op  

Geschiedenis  
Tijd van jagers en boeren 

Steentijd  

 

Moeilijkheid: *** 

Tijdsduur: **** 

Juf Carolien 

 

Trechterbeker 

 

Doel:  

Na deze opdracht weet je meer over het trechterbekervolk 
 

 

Uitleg opdracht 
. 

 

 

 

 

   

Tips en benodigde materialen; 

 

 Je bekijkt de filmpjes:  

 http://www.schooltv.nl/video

/vroeger-zo-de-hunebedden/ 

 Bekijk 

http://www.tiptileonline.com

/app/viewer/?id=AB67C7EA-

66D1-49A7-8634-

DCDA6D8E6790  

 werkblad 

 klei 

 sateprikker  

Informatie: 

De definitie / betekenis 

van de prehistorie: die 

periode uit de 

geschiedenis waaruit 

geen geschreven bronnen 

zijn gevonden. Maar er 

zijn wel andere dingen 

gevonden, waardoor wij 

toch meer weten over 

het leven van de mensen 

in die tijd. 

http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-hunebedden/
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-hunebedden/
http://www.tiptileonline.com/app/viewer/?id=AB67C7EA-66D1-49A7-8634-DCDA6D8E6790
http://www.tiptileonline.com/app/viewer/?id=AB67C7EA-66D1-49A7-8634-DCDA6D8E6790
http://www.tiptileonline.com/app/viewer/?id=AB67C7EA-66D1-49A7-8634-DCDA6D8E6790
http://www.tiptileonline.com/app/viewer/?id=AB67C7EA-66D1-49A7-8634-DCDA6D8E6790
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Horizontaal                                          

2. Zo noem je zo'n grote steen die door het landijs  
naar Nederland is geschoven. 

4. Provincie met de meeste hunebedden. 
5. Stenen die in een kringetje om het hunebed heen stonden. 
6. Waar komt het woord 'hunebed' vandaan? 
7. Steen bovenop het hunebed. 
9. Een hunebed is een prehistorische . . . . . 

  

Verticaal   
1. Hoe wordt het volk genoemd dat de  

hunebedden bouwde? 
3. We moeten . . . . . zijn op onze hunebedden. 
7. Naam (code) van het grootste hunebed  

van ons land. 
8. In deze plaats staat het hunebedcentrum. 

 

 

   Help! Hoe kom ik      Zoek de kleine puzzelstukjes op in het grote vlak. 

   bij mijn pot?      Zet er een lijn omheen met potlood of viltstift. 
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Het Trechterbekervolk is vernoemd naar hun typische potten gemaakt van klei. Op deze 

trechterbekers werden allerlei versieringen aangebracht. Vandaag maak en versier jij zelf je 

eigen trechterbeker. Doe je mee? 

 

 

Wat heb je nodig?  

o Klei 

o Een satéprikker of ander kleibewerkingsmateriaal 

 

 

Het stappenplan 

 

Stap 1 

Verdeel de klei in drie stukken.  

Maak van elk stukje klei een lange sliert. 

 

Stap 2 

Draai de sliert klei in een cirkelvorm op elkaar.  

Maak de naden glad met je vinger. 

 

Stap 3 

Leg de volgende sliert op de klei en Maak de naden glad.  

Herhaal deze stap tot al je slierten klei op zijn. 

 

Stap 4 

Gebruik water om de klei mooi glad te krijgen. 

 

Stap 5  

Druk met je vingers de bovenkant iets naar buiten.  

De bovenkant is nu wijder dan de bodem. Je hebt nu een trechterbeker. 

 

Stap 6 

Met een satéprikker of ander kleibewerkingsmateriaal  

kun je de trechterbeker versieren. 

 

  

werkblad 2c maak je eigen trechterbeker 



 
 

Trechterbeker                                naam:_____________ 

Hoe heb ik het gedaan?   
 

 Criteria beoordeling 

1. - heb ik de tiptiles gelezen en 

bekeken? 

O – M- V- RV - G 

2. - kon ik alle antwoorden van de 

puzzel vinden? 

O – M- V- RV - G 

3. - Is mijn trechterbeker gelukt? O – M- V- RV - G 

4 - heb je de beker mooi glad 

gekregen? 

- heb je de versiering in een 

patroon? 

 

 

O – M- V- RV - G 

 
 


