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Reis mee door
de tijd
Stelt u zich eens voor … Ineens komt u oog in oog te staan met
een dinosaurus, Helena van Troje, Attila de Hun, Karel de Grote
en Christoffel Columbus. En u moet ze weer naar hun eigen tijd
terug zien te brengen. Dat zou toch gi-ga-geweldig zijn? De lezers
van Reis door de Tijd 6 krijgen deze unieke kans, want Geronimo
neemt hen namelijk mee naar maar liefst vijf verschillende periodes
uit de geschiedenis! We gaan met hem en zijn familie naar de prehistorie, het oude Troje, de tijd van de Hunnen, de middeleeuwen
en tenslotte naar het tijdperk van de grote ontdekkingen. Op de
eerste rij zitten terwijl voor je neus geschiedenis geschreven wordt
… wie wil dat nu niet?!
Met deze lesbrief kunt u samen met de klas op reis naar de
Griekse oudheid. Maak kennis met Helena van Troje, de
mooiste vrouw van Griekenland, en met allerlei verschillende goden die elk hun eigen macht hebben.
Leuke zoek- en ontdektaken, een knutselopdracht en andere spelletjes die te maken
hebben met Griekse mythen en
sagen … Kortom, stof
genoeg voor een
mythische les!
Veel plezier!
				
Gi-ga-groet,
De Wakkere Muis

Het thema van
deze lesbrief
is: Griekse
mythologie
gebonden - 384 pagina’s
€ 24,95 - verschijnt eind april

gebonden - 384 pagina’s
€ 19,95 - verschenen

De lesbrieven van Geronimo Stilton verschijnen geregeld. Ze worden (via e-mail) gratis ter beschikking gesteld van leerkrachten.
Wilt u deze lesbrieven ontvangen, bezorg ons dan je e-mailadres. Telkens er een lesbrief verschijnt mailen wij die door.

De boeken van Geronimo Stilton worden in België verkocht door uitgeverij Bakermat (www.bakermat.be)
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Korte inhoudsbeschrijving van het boek
Professor Volt heeft weer een nieuwe tijdmachine uitgevonden, alleen werkt hij nog niet helemaal perfect … Tijdens een
testvlucht zonder bemuizing blijkt de machine bij terugkomst
uit het Krijt het dinosaurusje Tops meegenomen te hebben
naar Rokford! Gi-ga-geitenkaas! Die moet
zo snel mogelijk weer teruggebracht worden.
Daar wordt natuurlijk de familie Stilton voor
ingeschakeld. Voor vertrek voert professor
Volt nog één testmissie uit, er mag tenslotte nu
niets meer fout gaan. Had hij dat nu maar niet
gedaan … niet veel later stappen Helena van
Troje, Attila de Hun, Karel de Grote en Christoffel Columbus zijn laboratorium binnen!
Alle kaasknallers! Nu moeten Geronimo en zijn familie naar vijf verschillende periodes uit de geschiedenis om iedereen weer veilig naar
zijn eigen tijd terug te brengen! Dat belooft een muizenissig zware reis
te worden …

Behandeling van het boek aan de hand van één van de figuren
Helena van Troje, de mooiste vrouw van Griekenland

De oude Grieken hebben allerlei prachtige verhalen bedacht en aan elkaar doorverteld over goden en halfgoden en de relaties tussen hen en de gewone mensen.
Deze verhalen gaven de mensen verklaringen over het ontstaan van de wereld,
de mensen, het kwaad en ziektes, natuurverschijnselen en de oerelementen als water, aarde, lucht en vuur. Van natuurverschijnselen
bijvoorbeeld wisten ze toen minder af dan nu. Hun verklaring voor
de bliksem en de donder was dat de god van de hemel en het onweer,
Jupiter, boos was. En een aardbeving ontstond door een woedeuitbarsting van de god van de zee, Neptunus. Een ander figuur
uit een van de vele Griekse verhalen is Helena van Troje. Zij
wordt beschreven als de allermooiste vrouw van Griekenland.
Ze was zelfs zo mooi, dat het jaloezie opwekte. Veel mannen
vochten om haar, wat uiteindelijk leidde tot de Trojaanse oorlog!
(zie pagina 8 van deze lesbrief.)
Al deze verhalen (mythen en sagen) worden de Griekse mythologie genoemd.

© De Wakkere Muis 2014 – © illustraties Atlantyca SpA, Italië. All rights reserved.

2

Re

is doo

e tijd
rd

6
Vraag aan de kinderen of zij weleens van de Griekse mythologie gehoord
hebben. Hebben ze erover gelezen in boeken of een film of tv-programma
erover gezien? Laat de kinderen vertellen wat ze weten. Kunnen ze een
paar Griekse goden of godinnen opnoemen? Of kunnen ze misschien zelfs
een (deel van een) Griekse mythe vertellen?

Re

Opdracht: Welke goden ken je?
Duur: 30 minuten
Benodigdheden: internet of boeken, pen en papier
Verdeel de klas in groepjes van twee. Laat de kinderen op internet of in de schoolbibliotheek op zoek gaan naar de verschillende Griekse goden. Welke goden komen ze tegen?
Laat ze een lijst maken van de namen met daarachter waarvan het de god is. Behandel
daarna klassikaal de lijsten. Om de beurt roept ieder groepje welke god zij hebben
gevonden. Maak een lijst op het bord.
Tip! Laat ze zoveel mogelijk opschrijven. Dit komt straks van pas bij het maken van de
invulpuzzel op pagina 5.

Weetjes
-De Grieken geloofden in meer dan één god. Ze waren polytheïstisch.
En die naam zegt het al: poly betekent veel en theos betekent god. Veel
goden, dus!
-In het oude Griekenland was Nike de godin van de overwinning.
-En voetbalclub Ajax dankt zijn naam ook aan een Griekse god (kijk maar
naar het logo van Ajax, daarin zie je het hoofd van deze god!).
-De god van de onderwereld, Hades, had een driekoppige hond, Cerberus.

Helena, dochter van oppergod Zeus
Helena is een dochter van de oppergod Zeus en de vrouw Leda.
Leda was getrouwd met de Spartaanse koning Tyndareos. Het kwam vaak voor dat
goden verliefd werden op mensen, zo ook Zeus. Hij werd smoorverliefd op Leda en
veranderde in een zwaan om haar te verleiden. Daarna werden Helena en haar broer
Polydeukes geboren, maar tegelijkertijd kreeg Leda ook twee kinderen van haar man
Tyndareos. In de stamboom van Helena ziet dit er als volgt uit:

Zeus

Danaë

Helena
Perseus

Leda

Tyndareos

Polydeukes
Kastor

Klytaimnestra
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Opdracht: Je stamboom maken
Duur: 60 minuten (exclusief wat voorwerk thuis)
Benodigdheden: pasfoto’s, papier, schaar, lijm, potloden of stiften, liniaal

Re

Laat de kinderen hun eigen stamboom maken. De opdracht begint al thuis doordat ze daar een kort onderzoekje naar hun familie moeten doen. Laat ze aan hun
ouders vragen wanneer hun (over)grootvader en (over)grootmoeder geboren (en
eventueel gestorven) zijn, hoe alle ooms en tantes heten, wie getrouwd is met wie en
wanneer, hoe alle kinderen heten, enzovoort. Leuk is natuurlijk
als ze van iedereen een (kopie van een) foto kunnen verzamelen!
Maar ze mogen ook alleen de namen in de stamboom noteren. De
stamboom eindigt natuurlijk bij de leerling zelf!
In de klas maken ze er naar eigen ontwerp een stamboom van.
Wordt het een stamboom met rechte vakjes en rechte lijnen of
krijgt ieder vakje een versiering en wordt het een kunstwerk op
zich? Hang na afloop alle stambomen aan de muur.

Alles vanwege een gouden appel!
Een extra uitdagende opdracht! Lees eerst de mythe “Alles vanwege een gouden appel!” (zie pagina 8) voor. Op
internet kun je nog vele andere voorbeelden vinden van
boeiende Griekse mythen en sagen.
Lukt het de kinderen om nu een eigen mythe te bedenken
en op te schrijven? Of om een bestaande mythe op hun
eigen manier te bewerken? Het verhaal mag niet meer
dan 300 woorden hebben, het moet een begin en einde
hebben en het moet gaan over een (zelfbedachte) god.
Kies de mooiste mythe uit en laat de schrijver ervan deze
voordragen.
Opdracht: Bedenk een mythe
Duur: 30 minuten
Benodigdheden: pen en papier
Tips!
1. Begin met een inleiding over je god. Is het een aardige god of juist niet? Hoe ziet hij
eruit? Wat doet hij zoal de hele dag?
2. Bedenk vervolgens een spannende gebeurtenis rondom jouw god. Redt hij (of zij)
iemand van een gruwelijke dood? Of gaat hij juist een gevecht aan om te laten zien
hoe stoer hij is (of om een meisje verliefd op hem te laten worden?). En met wie of
wat gaat hij dan vechten, een zevenkoppige slang of een onkwetsbare leeuw?
3. Bedenk een goed einde voor je verhaal. Gaat je god dood, of wordt hij juist een
held? Gaat hij trouwen met zijn geliefde?
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Spelletjes bij de lesbrief
Reis door de tijd 6
Cijfers

Vul het ontbrekende getal in
deze rijtjes in.

2

4

__

8

10

55

__

45

40

35

3

9

27

__

243

23

17

12

8

__

Invulpuzzel

De letters in de gekleurde vakjes vormen een naam. Weet jij welke?
1. God van de onderwereld
2. Waar het paard van Troje van is gemaakt
3. Hoe wordt een Grieks verhaal uit de oudheid
genoemd
4. Koning van Ithaca en bekend geworden om
zijn lange reis naar Troje
5. De vrouw van Zeus
6. Leda was … met Tyndareos
7. Aphrodite was de godin van de liefde en de …
1
2
3
4
5
6
7
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Ontwerp je eigen Griekse god
Hoe ziet jouw ideale Griekse god eruit? Teken en
versier jouw Griekse god. Verzin een naam en geef
een korte beschrijving.

Mijn Griekse god heet _________________
(Geef hier een korte beschrijving. Wat voor macht heeft jouw god, welk
voorwerp is speciaal voor hem/haar?)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Alles vanwege een gouden appel!
In de Ilias beschrijft Homerus de geschiedenis van Troje en de ondergang van die stad, die werd ingezet door de Trojaanse oorlog. Een
oorlog die ontstond omdat de Griekse goden ruzie kregen …
Alle goden waren uitgenodigd voor het huwelijk van Peleus en de
zeenimf Thetis, op één na: Eris, de godin van de twist, oftewel de ruzie. Maar ze nam wraak
en ging toch! Op het feest gooide ze een gouden appel tussen de gasten met daarop de tekst
‘Voor de mooiste’. Maar wie was de mooiste godin?
Drie ijdele godinnen kregen er op slag ruzie om: Hera, de echtknagerin van oppergod Zeus,
Athena, de godin van de wijsheid en Aphrodite, de godin van de liefde.
Niemand van het aanwezige gezelschap durfde
de knoop door te hakken, waarop Zeus besloot
een sterveling (iemand die geen god was) te
laten kiezen. Hij stuurde de godinnen naar
de berg Ida. Daar woonde Paris, de zoon van
Priamus, de koning van Troje. Stuk voor stuk
probeerden de drie godinnen Paris om te
kopen.
Hera beloofde hem rijkdom …
Athena beloofde hem wijsheid …
Maar Aphrodite pakte het anders aan: zij
vertelde Paris dat hij zo’n prachtige jongeman was, dat voor hem alleen de mooiste knagerin
op aarde goed genoeg zou zijn: Helena, de vrouw van Menelaüs, de koning van Sparta. En
natuurlijk zou Aphrodite Paris helpen om haar te veroveren!
Paris trapte erin en verklaarde Aphrodite tot de mooiste. Samen reisden ze naar Sparta,
waar hij Helena leerde kennen en verliefd op haar werd. Met Aphrodites hulp ontvoerde
hij haar naar Troje.
Dat liet Menelaüs natuurlijk niet op zich zitten. Hij was woedend. Hij riep de hulp van
zijn broer Agamemnon in en samen met alle oude aanbidders van Helena trokken ze ten
strijde … naar Troje!
Het was oorlog!					Uit: Reis door de Tijd 6, pag. 100-103
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Oplossingen
Cijfers

Vul het ontbrekende getal in
deze rijtjes in.
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Invulpuzzel

Homerus is een Griekse dichter en verhalenverteller. Men dacht in de
oudheid dat hij de Ilias en Odyssee had geschreven. Maar Homerus is en
blijft een mysterie, er is nooit bewijs gevonden dat hij deze verhalen
heeft geschreven. Het is zelfs onzeker of hij echt heeft geleefd!
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Woordzoeker

Hoe vaak zit het woord
goden in de tabel verstopt?
21 x
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