Infoblad - Archeologie in 3D beeld
Download de benodigdheden voor deze les:
Presentatie prehistorie, Romeinen of middeleeuwen
Stripblad

Extra

Hier vind je de materialen uit de leskist digitaal:
Les Archeologie in 3D beeld
Tijdvakverhalen prehistorie, Romeinen en middeleeuwen
Ideekaarten prehistorie, Romeinen en middeleeuwen
Meer informatie over archeologie en Den Haag:

Nuttige geschiedenisbronnen:

haagsetijden.nl

entoen.nu

haagsekaart.nl

Het Klokhuis maakt geschiedenis

haagseschoolplaten.nl
beleefarcheologie.nl
geschiedenisvanzuidholland.nl
Meer bronnen bij de tijdvakken:
prehistorie

Romeinen

middeleeuwen

3D beelden vondsten

3D beelden vondsten

3D beelden vondsten

SchoolTV Jagers en verzamelaars

SchoolTV Quiz Romeinen

Haagse kaart Hofstad

SchoolTV Eerste boeren

SchoolTV Romeinen in ons land

SchoolTV Stadsmuren

SchoolTV Ötzi de ijsmummie

SchoolTV Wapens van Romeinen

SchoolTV Stadsrechten

Klokhuis Hunebedden

SchoolTV Romeinse badhuizen

SchoolTV Ridderzaal

Klokhuis Eerste boeren

Klokhuis Romeinse Limes

Klokhuis Floris V
Digitale escape room Floris V

Archeologie Den Haag In Den Haag wordt 6000 jaar erfgoed onderzocht en behouden. De archeologen van de gemeente beoordelen bouw- en
bestemmingsplannen, doen opgravingen en bewaren archeologische vondsten en gegevens. Hoe gaat een opgraving in zijn werk? En wat doen
archeologen behalve graven nog meer? Wat is leuker dan spelenderwijs leren over en werken met de geschiedenis van Den Haag? In de lessen van de
afdeling Archeologie van de gemeente wordt gewerkt met echte oude Haagse voorwerpen die de kinderen mogen vasthouden. Voel een bot van een
koe of houd een dakpan van de Romeinen vast.
Ontwerpen in de klas stimuleert scholen om aandacht te geven aan ontwerpend
leren. De wereld van morgen heeft mensen nodig, die probleemoplossend,
kritisch en creatief zijn. Belangrijk is dat ze buiten de gebaande paden kunnen
en durven denken. Dat ze op zoek gaan naar vernieuwende oplossingen. Met de
lessen van www.ontwerpenindeklas.nl ontwikkelen kinderen hun talenten en deze
vaardigheden. Want wat je aandacht geeft groeit.
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Infoblad - Virtual reality met de 3D-bril
Hieronder vind je een aantal suggesties om met de VR-bril te doen.

Extra

Virtual Reality lessen
VR-lessen van meester Jasper
VR les op leraar24
Virtueel spel over Eise Eisinga
Overige activiteiten
Google Expeditions: app met VR-‘reizen’voor onderwijs
Lijst met beschikbare expedities (spreadsheet voor overzicht, zelf geen VR)
Lijst met augmented reality (spreadsheet voor overzicht, zelf geen VR)
3D filmpjes per vak op Wikiwijs
Zelf 3D foto’s maken
Kijk om je heen in Google streetview
Overzicht van VR-apps
Rondleiding in ons zonnestelsel

Archeologie Den Haag In Den Haag wordt 6000 jaar erfgoed onderzocht en behouden. De archeologen van de gemeente beoordelen bouw- en
bestemmingsplannen, doen opgravingen en bewaren archeologische vondsten en gegevens. Hoe gaat een opgraving in zijn werk? En wat doen
archeologen behalve graven nog meer? Wat is leuker dan spelenderwijs leren over en werken met de geschiedenis van Den Haag? In de lessen van de
afdeling Archeologie van de gemeente wordt gewerkt met echte oude Haagse voorwerpen die de kinderen mogen vasthouden. Voel een bot van een
koe of houd een dakpan van de Romeinen vast.
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