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Vriend of vijand? De romeinse tijd.
- project over verhalen horen en verder vertellen -

Een project dat past in het aanbod cultuureducatie voor het primair onderwijs. Er zijn raakvlakken
met erfgoed, literatuur en drama. De leerlingen luisteren naar verhalen, ervaren een kleine
voorstelling, evalueren, gaan op zoek naar meer, lezen én maken.
Het aanbod is aangepast i.v.m. de huidige beperkingen
en inzetbaar per groep. Werken in kleinere groepen is mogelijk.

Het
idee

Voorwerk

Verhalen brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.
Verhalen brengen je naar alle plaatsen in de wereld in alle tijden. Leerlingen maken kennis
met Julius en Daaf, twee jongens uit de tijd van de Romeinen.
In kleine groepjes luisteren ze naar een kort verhaal van een professionele verteller.
Ze maken er hun eigen verhaal van en leren, met een korte instructie ‘verhalen vertellen’,
hoe ze dat verhaal kunnen laten horen in de groep.
De leerkracht geeft een korte inleiding over de Romeinse tijd
en laat wat afbeeldingen zien uit die tijd.

De
verhalen

Leerlingen luisteren naar één van de verhalen over de tienjarige Julius en Daaf, de één uit
een Romeins legerkamp, de ander uit een Bataafs dorp in de lage landen.

Verteller
in de
klas

De leerlingen krijgen een korte instructie om het verhaal door te kunnen vertellen. Na het
vertrek van de verhalenverteller worden ze zelf de ‘verteller in de klas’.

Goed werk
heeft
tijd nodig

De verhalen worden afgemaakt en de vertellingen gerepeteerd.
Er wordt nagedacht over de manier van presenteren,
een kleine ‘theatersetting’ gecreëerd en een programma gemaakt.

Nog meer te
vertellen

Nieuwe avonturen verzinnen rond Julius & Daaf is een uitdaging.
Leerlingen gaan op zoek naar spannende onderwerpen en schrijven zelf een verhaal.
Ook die verhalen mogen worden verteld.

Hooggeëerd
publiek

De leerlingen vertellen hun verhaal. Dat kan kleine groepjes, voor de hele groep, voor
andere groepen, met ouders erbij, thuis, alles is mogelijk.
Alle leerlingen horen alle verhalen over Julius & Daaf.
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