
 © Romeinse Limes Nederland & RomeinenNU  -  romeinen.nl/onderwijs

Voorbereiding
Blad 1, 2 en 3 bevatten ieder vijftien kaartjes met informatie over goden. 
Print de drie bladen met kaartjes uit voor ieder groepje van twee leerlingen.

Doel
De Romeinen, Kelten en Germanen vereerden vele goden. 
Leerlingen maken in deze opdracht kennis met een aantal goden 
uit de Romeinse tijd door het bij elkaar zoeken van eigenschappen, 
attributen en namen. Ook gaan ze aan de slag met het verbeelden 
van een van de goden.

Werkvorm
Kaartjes aan elkaar koppelen met informatie over goden.  
Een Romeinse god of godin verbeelden in een tekening.

Lesduur
Circa 1 lesuur. 

Leerdoelen en competenties
Informatie verwerven en ordenen, samenwerken,  
creërend vermogen, presenteren. 

Wat heb je nodig voor deze opdracht?
• Achtergrondinformatie ‘Een wereld vol goden’ en  

‘Cultuur en religie”
• Blad 1 ‘Kaartjes met namen van goden’
• Blad 2 ‘Een wereld vol goden - kaartjes met beschrijvingen  

van goden’
• Blad 3 ‘Een wereld vol goden - kaartjes met attributen van goden’
• Antwoordblad
• Internet of boeken om informatie op te zoeken
• Schaar, lijm 
• Tekenpapier
• Groot vel papier (A3)
• Tekenmaterialen: potlood, stiften, wasco, kleurpotloden etc.

Introductie thema
Laat leerlingen ter voorbereiding op de opdracht de achtergrondinformatie 
‘Een wereld vol goden’ lezen en de afbeeldingen bekijken. Als algemene 
introductie kan ook de achtergrondinformatie ‘Cultuur en religie’ worden 
gelezen.

Opdracht en instructies
De Romeinen, Kelten en Germanen vereerden vele goden. Soms werden 
door de Romeinen en de Kelten dezelfde goden of godinnen vereerd. Over 
goden uit de Romeinse tijd is veel informatie te vinden in boeken en op 
internet. 

Opdracht 1
Voor deze opdracht heb je blad 1, 2 en 3 nodig. Op blad 1 vind je vijftien 
namen van goden. Op blad 2 staat vijftien keer een beschrijving van waar de 
god of godin beschermer van is. Op blad 3 vind je de attributen (spullen) die 
deze goden bij zich dragen.

Je gaat samen met een klasgenoot aan de slag! Knip alle kaartjes van 
de drie bladen los. Combineer steeds de naam van een god met de 
beschrijving van de god en de juiste attributen. Je mag informatie opzoeken 
op internet of in boeken. 

Als ieder tweetal klaar is met het combineren van de kaartjes, worden de 
gevonden combinaties met de rest van de klas besproken. Als duidelijk is 
welke combinaties juist zijn, plak je deze op een groot blad bij elkaar.

Opdracht 2
Van goden uit de Romeinse tijd bestaan veel beelden, mozaïeken en 
muurschilderingen. Voor deze opdracht kies je één van de vijftien goden 
uit opdracht 1. Teken deze god of godin met de juiste attributen op een 
vel papier. Deze opdracht doet ieder voor zich. Je mag zelf het materiaal 
kiezen waarmee je de tekening maakt en je bent vrij in het verbeelden van 
de god of godin. Als de tekeningen klaar zijn, worden ze opgehangen. Bij 
elke tekening kunnen de andere leerlingen raden om welke god of godin 
het gaat.
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