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De Griken 



 Yn 

1. De wrâld fan de Griken 



 Grikelân bestie út bergen 
en eilannen. 

 
 

 It wie net ien lân mar 
bestie út selsstannige 
stedsteatsjes.   
 

 
 Sa’n stedsteat neamden 
de Griken in polis. Atene en 
Sparta wienen de grutste 
poleis.   

1. De wrâld fan de Griken 



 De Akropolis is de boarchheuvel fan Atene.   

1. De wrâld fan de Griken 



 De befolking libbe fan 
lânbou, ambachten en 
hannel oer see. 

 
 
 

 Doe’t der in tekoart oan 
lânbougrûn ûntstie 
stichten de  Griken 
koloanjes, lykas Neapolis 
(Napels) yn Italië.  

1. De wrâld fan de Griken 



 De Agora wie it merkplein fan Atene.   

1. De wrâld fan de Griken 



 Rûnom de Agora 
wennen de 
ambachtslju. 

 
De Griken betellen 
mei sulveren munten.  

1. De wrâld fan de Griken 



1. De wrâld fan de Griken 

 De Griken wienen poerbêste  pottebakkers.  



 Ferneamd wienen de Ateenske pottebakkers. 

1. De wrâld fan de Griken 

http://www.youtube.com/watch?v=yHNL3pBvdxU


 De sosjale ferskillen 
wienen grut. 
 

 
 De befolking fan Atene 
bestie út fjouwer groepen:  
1. De frije mannen 
2. De frjemdlingen 
3. De froulju 
4. De slaven 

 

2. Hoe libben de Griken 



 Grykske froulju bleaune 
thús, sy pasten op de slaven.  

  

2. Hoe libben de Griken 



 Yn Sparta wie it 
Spartaanske leger hiel 
wichtich.  

 
 Spartaanske jonges 
waarden fanôf 7 jier oplaat 
foar it leger. 

 
 It wurk waard dien troch 
slaven   

2. Hoe libben de Griken 

Grykske mannen en frouwen 

http://www.youtube.com/watch?v=zu5tMHLQDFw


 De Griken fûnen oare 
folken frjemd en 
neamden har barbaren. 

 
 Grikelân is net ien lân 
mar in samling fan 
stedsteaten (poleis). 

 
 Dôchs fielden de 
Griken harren ien troch 
deselde taal, kultuer en 
harren Olympyske 
Spullen.  

  

3. Grykske myten en wittenskip 

Apollo god fan de keunst 



 Alle Griken leauden yn deselde 
goaden. 

 
 Goaden binne net better en net 
minder as minsken en wenje op de 
berch Olympus (Olympyske 
Spullen). 
 
 Zeus is de haadgod, hy hearsket 
oer himel en ierde.  

 
 Poseidon is de god fan de see 
en Hades regeart oer de 
ûnderwrâld.  

  

3. Grykske myten en wittenskip 

Zeus Grykske goaden 

http://www.youtube.com/watch?v=qniyTxGFu8Q


 Filosofy = hâlde fan de wiisheid. 
Filosofen sochten nei ferklearringen; 
wêrom driuwt eat; hoe grut is de 
omtrek fan de ierde; hoe komt it dat 
it reint?  

 
 In ferneamde filosoof wie 
Socrates (469-399 foar Kristus). Hy 
besocht om de minsken oan it tinken 
te krijen.  
 
 In protte minsken fûnen him mar 
lêstich en hy waard feroardiele ta it 
drinken fan de gifbeker.  

3. Grykske myten en wittenskip 

Socrates 



 Filosofen 
besochten om mei it 
ferstân 
natuerferskynsels te 
ferklearjen.  

 
 De filosoof Plato 
rjochte in akademy 
op.   

 
 Ynsjoch ûntstiet 
troch goed nei te 
tinken, sei Plato.  

3. Grykske myten en wittenskip 

Akademy 



 Neffens Hippocrates 
makken de goaden de 
minsken net siik. 

 
 

 In arts moat in pasjint 
ûndersykje om de oarsaak te 
finen.  
 

 
 Tsjintwurdich lizze de 
artsen noch altyd de eed fan 
Hippocrates of.  

3. Grykske myten en wittenskip 

Asclepius god fan de genêskunde 



  

3. Grykske myten en wittenskip 

In arts behannelet in pasjint  

Grykske filosofen 

http://www.youtube.com/watch?v=vDsbCCENBAU


 Atene waard eartiids 
oerhearske troch Kreta. 

 
 

 Neffens in âlde myte libbe 
der yn in labyrint yn Kreta in 
mûnster de minotaurus. 

 
 

  Theseus deade de 
meunstereftige bolle en 
waard kening fan Atene.  

  

4. De Ateenske demokrasy 



 Yn it earstoan waard de 
polis bestjoerd troch in 
kening (monarch). It bestjoer 
wie in monargy.   

 
 Dêrnei kaam der in 
bestjoer fan de bêsten 
(aristos). It bestjoer waard in 
aristokrasy.  

 
 Letter krige yn Atene it folk 
(demos) de macht. It bestjoer 
waard in demokrasy.  

  

4. De Ateenske demokrasy 



 Yn Grikelân waard de demokrasy útfûn.  

  

4. De Ateenske demokrasy 



 It Ateenske bestjoer ûngefear 500 foar Kristus.  

  

4. De Ateenske demokrasy 



 De folksgearkomst 
kaam 40 kear yn it jier 
byinoar.  

 
 Eltse frije Ateenske 
man mocht meiprate en 
meibeslute. 

 
 It wie wichtich om in 
goed sprekker te wêzen, 
lykas Demostenes en 
Pericles om de minsken 
efter dyn plannen te 
krijen.  

  

4.  Ateenske demokrasy 

Demostenes 



4.  Ateenske demokrasy 

Diggel mei de namme fan Pericles Ateenske demokrasy 

http://www.youtube.com/watch?v=tKE70MXVUMs


 It Partenon yn Atene is 
boud yn de fiifde ieu foar Kr.  

 
 

 It bestiet út pylders, in frys 
mei byldhouwurk en in 
trijehoek (fronton) mei 
bylden.  
 

 
Grykse  timpels hiene 
Doryske (koarte, dikke) 
Ionyske (slanke) as Korintyske 
pylders.  

  

5. Grykske keunst  



 De Griken binne 
de útfiners fan 
libbensechte 
bylden. 

  

5. Grykske keunst  



 De Grykske keunstwurken 
binne klassyk, dat betsjut: in 
foarbyld foar alle tiden.  

  

5. Grykske keunst  



 Yn de teaters spilen de Griken 
trageedzjes (treurspullen) en 
komeedzjes (blijspullen). 

  

5. Grykske keunst  



Toanielmaskers museum Leiden   

  

5. Grykske keunst  



  

5. Grykske keunst  

Grykske keunst dûnsje 

http://www.youtube.com/watch?v=GDk2MdmgYYw


 De Olympyske Spullen waarden 
holden te Olympia. Fjouwer jier 
neame se in olympiade.  

 
 Se waarden holden ta eare fan 
Zeus.  

 
 De spullen wienen allinne foar 
jonges en mannen. De priis wie 
ivige rom.  

  

6. De Olympyske Spullen 



  

6. De Olympyske Spullen 

De hillichdommen fan Zeus yn Olympia  



 Yn 393 nei Kristus 
ferbea de Romeinske 
keizer de spullen ta eare 
fan Zeus. 
 
 Yn 1896 waarden de 
earste moderne Olym-
pyske Spullen holden.  

  

6. De Olympyske Spullen 



 Hokker sporten sjochst? 

  

6. De Olympyske Spullen 



  

6. De Olympyske Spullen 

 Hokker 
sporten sjochst? 



 Atletyk wie de wichtichste sport.  

  

6. De Olympyske Spullen 



 Wat dogge 
se hjir?  

  

6. De Olympyske Spullen 



 Sa sjocht it terrein fan de Olympyske Spullen der no út.  

  

6. De Olympyske Spullen 

De Olympyske Spullen 

http://www.youtube.com/watch?v=dkPuvb25ouc


Histoclips 14:  De âlde Griken  

  

7. Histoclips De Griken 

http://www.npo.nl/histoclips/07-02-2012/NPS_1197364
http://www.npo.nl/histoclips/07-02-2012/NPS_1197364


 De klasse wurdt ferdield yn 
groepkes fan fjouwer. 

 
 Elk groepke kiest in 
ûnderwurp út de skiednis fan 
de âlde Griken. 

 
 Eltse learling makket ien 
kaartsje foar it kwartet.  
 
 Jim meie inoar helpe.  

  

8. In kwartet oer de Griken meitsje 



  

8. In kwartet oer de Griken meitsje 



  

8. In kwartet oer de Griken meitsje 



  

8. In kwartet oer de Griken meitsje 



  

8. In kwartet oer de Griken meitsje 



  

8. In kwartet oer de Griken meitsje 



  

8. In kwartet oer de Griken meitsje 



  

8. In kwartet oer de Griken meitsje 



  

8. In kwartet oer de Griken meitsje 


