Geschiedenis
Leerblad
Thema 7.1 – De Eerste Wereldoorlog

In dit thema...
heb je ontdekt dat de Eerste Wereldoorlog ontstond omdat verschillende landen in Europa de sterkste wilden zijn. In deze oorlog werden nieuwe wapens gebruikt en vielen heel veel
slachtoffers. Duitsland verloor de oorlog. Dat land kreeg de schuld van de oorlog en moest herstelbetalingen doen aan de andere landen.

Les 1: Fris de oorlog in?
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Les 2: Vast in de loopgraaf
Dit heb je gedaan
Je hebt het Wie-tegen-wie-spel gespeeld. Je hebt
de twee groepen die oorlog hadden met elkaar
vergeleken.

Dit heb je gedaan
Je hebt een quiz gemaakt over hoe er voor en
tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gevochten.
Je hebt onderzocht hoe de manier van oorlog
voeren tijdens de Eerste Wereldoorlog is
veranderd.

Dit heb je ontdekt
Bondgenoten
Welke landen bondgenoten waren in de Eerste
Wereldoorlog. Er waren twee groepen landen: De
Centralen en de Geallieerden. Veel landen in
Europa wilden groot en machtig zijn. Het
nationalisme kwam op. Dan vind je je eigen land
het beste en andere landen minder goed.

Dit heb je ontdekt
Industriële revolutie
Door de Industriële Revolutie konden er nieuwe
wapens worden gemaakt, zoals tanks, zeppelins,
vliegtuigen, duikboten, gifgas, vlammenwerpers
en mitrailleurs. Er werden, net zoals voor de
Eerste Wereldoorlog, ook dieren gebruikt als treken lastdier.

Vijand
Deze groepen hadden afgesproken samen tegen
de vijand te vechten als er oorlog zou uitbreken.
Over de hele wereld deden landen mee aan de
oorlog, daarom was het een wereldoorlog.

Loopgraven
Soldaten gingen andere uniformen dragen van
kleurrijk naar camouflagekleuren. Door te
vechten vanuit loopgraven waren ze beter
beschermd. Voor het eerst werd ook in de lucht
en onder water gevochten.
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Les 3: Lieve moeder, alles gaat goed…
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Les 4: Smokkelkampioen

Dit heb je gedaan
Je hebt geluisterd naar het verhaal van een
soldaat. Je hebt je ingeleefd in een soldaat en
een brief naar huis geschreven.

Dit heb je gedaan
Je hebt de Grote Smokkelquiz gespeeld. Je
onderzocht bronnen en ontdekte wat er
gesmokkeld werd en waarom.

Dit heb je ontdekt
Front
Het leven van een soldaat aan het front was
zwaar. Ze vochten, sliepen en aten in de
loopgraven.

Dit heb je ontdekt
Neutraal
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland
neutraal: Nederland deed niet mee aan de
oorlog. Het was lastig om handel te drijven, want
als het maar leek alsof je een ander land steunde,
kon dat een oorlog met Duitsland veroorzaken.

Mitrailleurs
Dag en nacht werd er geschoten met geweren,
mitrailleurs, granaten en bommen. Veel soldaten
gingen uiteindelijk dood, raakten verminkt, of
verloren vrienden of familieleden. De Eerste
Wereldoorlog maakte vooral veel slachtoffers
onder soldaten.

Smokkelen
Er werd gesmokkeld naar België. Daar was aan
veel dingen gebrek. Boter, zout en ook vee ging
de grens over. Veel Belgen vluchtten naar
Nederland. Zij werden opgevangen in
vluchtelingenkampen.
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Les 5: Boze verliezers
Dit heb je gedaan
Je hebt een muur met klachten van boze Duitsers
gemaakt.

Dit heb je ontdekt
Herstelbetalingen
De Centralen waren omsingeld en moesten
tegen heel veel landen vechten. Duitsland gaf
zich over. In het Verdrag van Versailles werd
besloten dat Duitsland gebieden moest afstaan.

Crisis
Duitsland moest ook herstelbetalingen doen. Zo
ontstond er in de jaren dertig grote werkloosheid
en een crisis in Duitsland. Adolf Hitler dacht dat
hij de oplossing voor alle problemen had.
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