
Te gebruiken bij:  
Stap 3Tijdreizigers — Tipstrookjes

Voorwerp 1 Tip 1

Om mij te kunnen 
gebruiken, heb je een 

stokje nodig.

Tip 2

Door verfplanten te 
koken, kan je een 

kleurtje geven aan mijn 
harde werk.

Tip 3

Op de plaats waar ik 
gevonden ben, werden 
veel van deze botten 

gevonden.

Tip 4

Op de plaats waar ik 
gevonden ben, werd 

deze schaar gevonden.

Tip 5

Door mij te draaien, 
spin je wol tot garen!

Oplossing

Ik ben een spinschijfje. 
Ik werd gebruikt om 

draden te maken van 
ruwe wol.

Voorwerp 2 Tip 1

Mensen staken iets in 
mij. Op de plaats waar 
ze dit klaarmaakten, 

zijn resten van verkool-
de granen gevonden.

Tip 2

Wat in mij zat, kon je 
lekker uitlepelen en 

opeten.

Tip 3

Op andere 
archeologische sites 

word ik soms in metaal 
teruggevonden.

Tip 4

Dankzij mijn handvat 
ben ik makkelijk mee 

te nemen.

Tip 5

Op het schilderij  
'De Ooievaars' van 

Jozef Chełmoński zie je 
hoe ik gebruikt werd.

Oplossing

Ik ben een tweelingpot. 
Ik werd meestal gevuld 

met pap, brood of 
een stoofpotje. Ik 

ben dus de voorloper 
van de brooddoos of 

lunchbox.

Vouw de paneeltjes telkens dicht, 
zodat de leerlingen ze straks één voor 
één zichtbaar kunnen maken.



Voorwerp 3 Tip 1

Ik ben gevonden in 
een grote kuil vol 

met voorwerpen die 
hetzelfde zijn als mij.

Tip 2

Op de plek waar ik 
gevonden ben, lagen 
grote houten tonnen.

Tip 3

Op mijn vindplaats 
werden ook kleine 

stukken leer gevonden.

Tip 4

Op de plek waar ik 
gevonden ben, lagen 

veel botten van 
runderen.

Tip 5

Mijn buitenkant herken 
je vast wel!

Oplossing

Ik ben een hoornpit. 
Dit is het bot dat in 

een hoorn zit. Wanneer 
leerlooiers de huiden 
en hoorns van dieren 
verwijderen, wordt ik 

als afval weggesmeten.

Voorwerp 4 Tip 1

Op de plek waar ik 
gevonden ben, werden 

ook fragmenten van 
een Romeins kruikje 

ontdekt.

Tip 2

Op de plek waar ik 
gevonden ben, lagen 
ook scherven van een 

Romeins bekertje.

Tip 3

Voorwerpen die lijken 
op mij, hebben vaak 

versieringen van drui-
venblaadjes en de god 
van de wijn, Bacchus.

Tip 4

Je mag me vergelijken 
met dit moderne 

voorwerp.

Tip 5

Zonder mij smaakt 
Romeinse wijn naar 

azijn. Voeg dus maar 
snel wat zoetigheid toe!

Oplossing

Ik ben een kraagkom. 
Dit is een soort 

mengkom die door 
de Romeinen werd 
gebruikt om wijn 

te vermengen met 
kruiden, honing en 

water.

Voorwerp 5 Tip 1

Mijn oor, waaraan je 
me mag vasthouden, 

zit niet op de rand 
zoals bij een kookpot. 

Waarom zit mijn oor op 
die vreemde plaats?

Tip 2

Zie je dat witte laagje 
aan mijn binnenkant? 

Dat is kalkaanslag.

Tip 3

Dankzij mijn stevige 
onderkant, zal ik niet 

zo snel omvallen. 
Gelukkig, want dat zou 

heel vies zijn.

Tip 4

Je mag me vergelijken 
met dit moderne 

voorwerp. Heb je dat 
ooit al eens gezien?

Tip 5

Heb je een volle blaas? 
Geen nood, bij mij kan 

je terecht!

Oplossing

Ik ben een pispot! 
Voordat het moderne 
toilet bestond, werd 
ik gebruikt voor een 
onopvallend plasje.

Voorwerp 6 Tip 1

Mijn onderkant is glad 
en glijdt goed.

Tip 2

Ik heb vooraan en 
achteraan een gat waar 

een touwtje of leren 
riempje door kan.

Tip 3

Ik ben gevonden in de 
buurt van een rivier.

Tip 4

Op mijn vindplaats 
lagen ook prikstokken. 
Deze stokken kunnen 

je helpen om vooruit te 
raken.

Tip 5

Op dit schilderij van 
Brueghel zie je hoe ik 

gebruikt werd.

Oplossing

Ik ben een benen 
schaats of glis uit de 
middeleeuwen. Als je 

me onder je schoenen 
vastmaakt, kan je 

schaatsen.


