
LESBRIEF ZOEK INFORMATIE OVER UITVINDINGEN VAN VROEGER!

Zoek informatie 
over uitvindingen 
van vroeger!

Maak tweetallen en bekijk de afbeelding hieronder. Beantwoord de 
vragen met je klasgenoot.

Van schrift hakken in stenen, schrijven op papier, typen 
op een typmachine naar een toetsenbord op een lap-
top. Interessant om te zien hoe deze uitvindingen achter 
elkaar gedaan zijn! Door terug te gaan in de tijd ontdek je 
waar de spullen die we nu gebruiken vandaan komen én 
hoe bijzonder dat is. Maar hoe vind jij goede informatie 
over deze tijdperken en de uitvindingen? In deze lesbrief 
leer je dat!

Wat is het voor voorwerp? 

Welke functie heeft het voorwerp?

Bedenk hoe het voorwerp veranderd is in de jaren erna. Bijvoorbeeld: de uitvinding van het 
schrift is veranderd van potlood, naar pen, naar typmachine, naar laptop. 
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Doe in je tweetal onderzoek naar de belangrijkste uitvinding van een tijdperk in de 
geschiedenis aan de hand van de volgende vragen:

- Wat is de belangrijkste uitvinding?
- Waarvoor gebruik je het?
- Met welk voorwerp uit de tijd van nu kun je het vergelijken?
- Wat zijn de verschillen?

Doe dit onderzoek in zes stappen.

Stap 1. Verdeel de tijdperken. De docent vertelt je welk tijdperk jouw tweetal 
krijgt. Kruis die aan.

    Tijd van jagers en boeren   -3000 v. Chr.
  Tijd van Grieken en Romeinen  3000 v. Chr. - 500 n. Chr.
  Tijd van monniken en ridders  500-1000
  Tijd van steden en staten    1000-1500
  Tijd van ontdekkers en hervormers   1500-1600
  Tijd van regenten en vorsten   1600-1700
  Tijd van pruiken en revoluties  1700-1800
  Tijd van burgers en stoommachines 1800-1900
  Tijd van wereldoorlogen    1900-1950
  Tijd van televisie en computers  1950-heden

Stap 2. Lees het informatieblok hieronder.
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Stap 3. Bedenk en schrijf hieronder jullie zoekvraag en zoekwoorden op 
om de belangrijkste uitvinding uit jullie tijdperk te vinden.

Zoekvraag:

Zoekwoorden: 

Stap 4. Zoek met jullie zoekvraag en zoekwoorden antwoord op de vragen 
hieronder. 

Wat is de belangrijkste uitvinding? 

Wat is het? 

Waarvoor gebruik je het? 

Met welk voorwerp uit de tijd van nu kun je het vergelijken?

Wat zijn de verschillen? 

Stap 5. Zoek een foto van de uitvinding en sla de foto op op jullie device 
(bijvoorbeeld je mobiel).

Stap 6. Jullie presenteren zometeen jullie uitvinding aan de klas. Bedenk 
alvast een leuke zin om te vertellen waarom de uitvinding de belangrijkste was in 
deze tijd.

Zin voor de presentatie:

Presenteer nu klassikaal welke uitvinding jullie gevonden hebben. Doe dat 
zo:

• Het duo uit de tijd van jagers en boeren staat als eerste op. Noem de zin die jullie 
hierboven opgeschreven hebben. Laat ook de foto zien.
• Na het eerste duo staat het volgende duo op uit het volgende tijdperk. 
• Ga zo alle tijdperken af tot het tijdperk van televisie en computers.


