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2.2 De archeoloog 

Natasha wil later archeoloog worden. Maar wat doet een archeoloog? Wat vindt een archeoloog? 
Zet de woorden in de goede plek. 

de munt – graven – noteren – het fossiel  – tekenen – de rotstekening – de kraal – het skelet – fotograferen 
– de pot – bewaren – de grottekening – de stenen bijl – de schelp – documenteren – het bot – meten – de tand

Wat doet een archeoloog? Wat vindt een archeoloog?

Uitbreiding woordenschat

2.1 de familie – de (voor)ouders – de afstamming (afstammen van …) – de stamboom – de (familie)tak 
  – de (half)broer – de (half)zus – de zwager – de schoonzus – de nicht – de neef – de oma – de grootmoeder  
  – de opa – de grootvader – de overgrootmoeder – de overgrootvader – de ouders
2.2 de archeoloog – de archeologie – de (rots)tekening – de (grot)tekening
2.3 dateren – de optocht = de parade – de (praal)wagen
3.3 dateert uit = is uit (dateren) – (de datum) 
3.4  *in kaart brengen = beschrijven
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1.  Teken een familiestamboom.
 Vul geen namen in maar woorden.  
 Je begint bij jezelf.

2.  Wat doet een archeoloog als werk?
 Streep de foute woorden door.

vegen – dweilen – onderzoeken – opgraven – vinden – zoeken – opeten – meenemen – schilderen – tekenen 
– kijken – opruimen – aflikken – opdrinken – beschrijven – in kaart brengen – snurken

3.  Ken jij oude gebouwen?
 Van wanneer dateren die gebouwen?

De kerk  .

Ons huis  .

De school  .

 Hoe oud zijn deze mensen?

Mijn oma  .

Mijn nichtje  .

Mijn juffrouw  .

4. Wat hoort bij elkaar?
 Trek een lijn tussen de woorden die bij elkaar horen.

 slapen   een kind

 vernoemen   in een ledikant

 tekenen   van een vloer

 dweilen   op een rots
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Ik

Mijn moeder
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5.  De familieboom
 Zet het juiste woord bij de pijl.

 Kies uit: de stam – de wortels – de tak – het blad – de kroon

Bespreek met elkaar:
Wat bedoelt iemand die zegt:
‘Wij hebben dezelfde wortels’  
‘Wij zijn van een andere (familie)tak’
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