VERBODEN TE ZEGGEN
DE GRIEKSE EN ROMEINSE WERELD
Historische feiten worden door leerlingen vaak afzonderlijk en zonder betekenis uit het hoofd geleerd.
Om historisch inzicht te krijgen is het zaak om termen, personen, conflicten en plaatsen enerzijds een
operationeel karakter te geven en anderzijds de samenhang ertussen duidelijk te maken. Dat kan je
heel goed doen met de werkvorm ‘Verboden te zeggen’. Hierin poogt een leerling een begrip uit te
leggen aan een andere leerling zonder dat begrip zelf en vijf of zes andere verboden woorden te
gebruiken. Zo wordt van de leerling verwacht om outside the box te denken om begrippen te uit te
leggen.
‘Verboden te zeggen’ laat leerlingen:
- begrippen zelf definiëren
- begrippen met elkaar in samenhang te brengen
- begrippen in hun geheugen verankeren
Onderwerp
Kenmerken van de klassieke Griekse en Romeinse samenleving
Activiteit
Leerlingen leggen begrippen uit aan medeleerlingen zonder die begrippen te
gebruiken of andere verboden woorden te noemen
Tijdsduur
De werkvorm duurt 15 minuten
Beginsituatie Niveau: onderbouw havo/vwo
In de klas is er aandacht geweest voor de Griekse en Romeinse cultuur en politiek,
met daarin belangrijke personen en gebeurtenissen
Instrueren
Wat: vandaag gaan jullie elkaars kennis van een aantal gebeurtenissen testen door
middel van de werkvorm ‘verboden te zeggen’
Hoe: ieder tweetal heeft een eigen versie met begrippen gekregen. Je moet om en
om een begrip uitleggen aan de ander, maar je mag de woorden die erbij staan niet
gebruiken. De ander moet het begrip raden.
Waarom: deze werkvorm laat je actief over de gekozen begrippen nadenken,
waardoor je ze gemakkelijker en beter kunt onthouden.
Uitvoeren
Leerlingen gaan in tweetallen aan de slag en leggen om en om de begrippen aan
elkaar uit.
Nabespreken Wat: welke begrippen zijn aan de orde gekomen? Welke begrippen zou je er nog bij
kunnen verzinnen?
Hoe: hoe hebben jullie het aangepakt? Wat deed je waardoor je het begrip toch aan
de ander uit kon leggen zonder de verboden woorden te gebruiken?
Waarom: waarom draagt dit bij aan een beter begrip van de gekozen begrippen?
Waarom niet gewoon de begrippen uit het hoofd leren?
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VERBODEN TE ZEGGEN
DE GRIEKSE EN ROMEINSE WERELD
Versie 1
Deze werkvorm doe je in tweetallen. Allebei krijgen jullie enkele begrippen die je aan de ander moet
omschrijven. Tijdens het beschrijven van deze begrippen mag je het begrip zelf en enkele kernwoorden
niet gebruiken. Lukt het je om het begrip duidelijk genoeg te omschrijven zodat de ander het begrip
kan raden, dan is de ander aan de beurt. Diegene met de meeste punten heeft uiteindelijk gewonnen.

Polis
1. Griekenland
2. Athene
3. Sparta
4. Klassiek
5. Stadstaat

Mythe
1. Godenverhaal
2. Goden
3. Vereren
4. Zeus
5. Verzonnen

Monarchie
1. Koning
2. Macht
3. Erfopvolger
4. Zoon
5. Dochter

Sparta
1. Oorlog
2. Leger
3. Polis
4. Athene
5. Vechten

Romulus
1. Remus
2. Mythe
3. Rome
4. Wolvin
5. Ontstaan

Tempel
1. Goden
2. Polytheïsme
3. Vereren
4. Griekenland
5. Parthenon

Julius Caesar
1. Generaal
2. Gallië/Frankrijk
3. Vermoord
4. Senatoren
5. Dictator voor het leven

VERBODEN TE ZEGGEN
DE GRIEKSE EN ROMEINSE WERELD
Versie 2
Deze werkvorm doe je in tweetallen. Allebei krijgen jullie enkele begrippen die je aan de ander moet
omschrijven. Tijdens het beschrijven van deze begrippen mag je het begrip zelf en enkele kernwoorden
niet gebruiken. Lukt het je om het begrip duidelijk genoeg te omschrijven zodat de ander het begrip
kan raden, dan is de ander aan de beurt. Diegene met de meeste punten heeft uiteindelijk gewonnen.

Democratie
1. Athene
2. Stemmen
3. Volk
4. Mannen
5. Wetten

Schervengericht
1. Stemmen
2. Macht
3. Verbannen
4. Mannen
5. Athene

Athene
1. Stadstaat
2. Polis
3. Sparta
4. Democratie
5. Griekenland

Olympische Spelen
1. Sporten
2. Atletiek
3. Zeus
4. Hardlopen
5. Rio de Janeiro

Hannibal
1. Carthago
2. Olifanten
3. Rome
4. Noord-Afrika
5. Middellandse Zee

Zeus
1. God
2. Olympus
3. Griekenland
4. Olympische Spelen
5. Vereren

Romeinse Rijk
1. Julius Caesar
2. Republiek
3. Keizerrijk
4. Carthago
5. Hannibal

