
 

Groepsopdracht:  tijdlijn maken over vervoersmiddelen van vroeger tot nu 

Rond 1910, de tijd dat Jan en Janneke leefden hadden nog maar heel weinig mensen een auto. Zowel mensen, 
spullen als dieren moeten wel eens van A naar B. Tegenwoordig is het heel normaal om de auto te nemen,  
op de fiets te stappen, te treinen, het vliegtuig te pakken of als brenger je bestelbus in te stappen. Maar hoe  
was dit vroeger? Hoe was het transport toen? 
 
Opdracht 1:  

Wat is een ander woord voor transport? 

 

------------------------------------------------------------ 

Opdracht 2: 

Hieronder zie je een lijst vervoersmiddelen. Welke werd het eerst uitgevonden en welke daarna? Zet ze op volgorde. 

- Loopfiets     1. __________________________ 

 

- Zweefvliegtuig    2. ________________________________ 

 

- paarden en ezels    3. __________________________ 
 

- Auto      4. ________________________________ 

 

- paard en wagen    5. __________________________ 

 

- Luchtballon     6. __________________________ 

 

- Vliegtuig     7. __________________________ 

 

- paarden bus     8. __________________________ 

 

- Stoomlocomotief    9. __________________________ 
 

In deze lijst staan ze vast niet allemaal. Welke vervoersmiddelen kunnen er nog bij? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Opdracht 3: 

Heel, heel lang geleden moesten de mensen dus lopen of op een ezel of paard. Als je een paard of een ezel had dan was je al heel 
rijk. Toen werd er een uitvinding gedaan die enorm belangrijk was. Bijna ieder voertuig beschikt erover, de luchtballon niet. 

a. Wat was dit voor uitvinding?            b. Wanneer werd dit uitgevonden?  

         -----------------------------------------                     ---------------------------------------- 

c. Wat kan dit voorwerp? 

         ----------------------------------------- 

d. Zoek een afbeelding van het eerste wiel en een wiel van nu. 

 

Opdracht 4: 

Hieronder zie je een tijdlijn. Op deze tijdlijn zet je de vervoersmiddelen en wanneer ze uitgevonden. Mag boven en onder. 

paarden en ezels 

 

 

      het langst geleden                         heel lang geleden                                      lang geleden                              onze tijd 

Voor christus       1   100   200   300   400   500               600 tot ongeveer 1500                                     1600               1700               1800               1900             2000 en verder        

 

 

Bonusopdracht: Zoek afbeeldingen van voertuigen van heel vroeger tot nu en leg ze op volgorde. Zie opdracht 1. 


