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Een Prehistorische Pot 1 
 
In verschillende musea door het hele land kun je ze zien staan achter glas; potten en 
kruiken die mensen heel lang geleden hier, in onze omgeving maakten. Ze hadden die 
nodig om bijvoorbeeld hun voedsel in te bewaren. Ze zijn mooi van vorm en vaak 
prachtig versierd. Kun jij zo’n vijfduizend jaar terugreizen in de tijd en als een echte 
bandkeramieker dat belangrijke gebruiksvoorwerp maken? 
De kinderen maken een pot uit kleiringen, geïnspireerd door de vormen van 
bandkeramiek en klokbekercultuur. 
 
Dit is de eerste uit twee lessen rond prehistorische keramiek. In de volgende les, Een 
prehistorische pot 2, gaat de aandacht uit naar de wijze waarop deze potten versierd kunnen 
worden.  
 

titel Een Prehistorische Pot 1 
groep 5 – 6 

onderwerp Prehistorie, archeologie, opgravingen, bandkeramiek, 
klokbeker cultuur, geschiedenis, potten 

vlak/ruimtelijk  ruimtelijk 
beeldaspect vorm 

materiaal/techniek chamotteklei, onderlegger, latje of liniaal/ ringen rollen en 
versmeren, zie ook Bevokaart:’Pot uit ringen’ 

type les toegepast vormgeven 
vakgebied  geschiedenis 

kunst 
 

BASISPLAN vakgerichte doelen 
 

Opdracht 
De beeldende probleemstelling 

De kinderen maken met chamotteklei een pot uit ringen, 
geïnspireerd door de vormen van de potten uit de periode 
van de bandkeramiek, klok- of trechterbeker cultuur. 

 
Betekenis De Prehistorie is een geheimzinnige en prikkelende periode 

voor kinderen in deze leeftijd. Ze leren over opgravingen en 
resten van oude culturen in ons land. Deze culturen werden 
genoemd naar specifieke vorm van belangrijke bewaard 
gebleven gebruiksvoorwerpen: potten! 

 
Vorm 
 

De kinderen leren over de vorm van potten uit de periode 
van bandkeramiek en klokbekercultuur. Ze leren de 
contouren toepassen en spanning houden in de vorm. 

 
Materiaal 
 

De kinderen doen ervaring op met chamotteklei op een 
onderlegger. Om de vorm te perfectioneren gebruiken ze 
een latje (liniaal) 

 
Beschouwing 
 

De kinderen leren over de verschillen in vorm tussen potten 
uit de periode van de bandkeramiek, klok- en 
trechterbeker. Ze leren contouren benoemen in termen van 
open en gesloten vormen en de gevolgen van de vorm voor 
de functie. 

 
Werkwijze 
 

De kinderen leren kleiringen rollen en daarmee een pot op 
te bouwen uit ringen door ze met elkaar te versmeren. 
Tevens leren ze met een latje (liniaal) de vorm strakker te 
tikken. Zie ook Bevokaart:’Pot uit ringen’ 

 
Onderzoek 
 

De kinderen onderzoeken variaties in contouren van de pot 
door de ringen groter en kleiner te maken. Daardoor wordt 
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de pot wijder of smaller. Tijdens het tikken met de lat 
kunnen ze daar bewuster in sturen en variëren. 

 
LES/ PROCESFASEN een korte handleiding 

 
Organisatie Lesduur: ca. 60 minuten 

o Tip: de kinderen kunnen deze opdracht zelfstandig maken in een 
hoek door gebruik te maken van de Bevokaart Pot uit ringen. 

o Leg per kind een stuk chamotteklei ter grootte van een grapefruit 
klaar en een latje of liniaal. 

o Er kan een onderlegger worden gebruikt, maar de tafel kan ook 
worden afgedekt met een plastic vuilniszak (even vast tapen).   

o Voor het opbergen zijn plastic zakjes (pedaalemmer) beschikbaar.  
o De ingepakte potjes worden voorzien van een labeltje, zodat ieder 

zijn eigen pot de volgende les kan terugvinden. 
 
Let op: een onhandige onderlegger (te klein of een los stuk plastic) kan irritant zin bij het 
rollen van de ringen. Het verdient dan voorkeur gewoon op tafel te werken en iets meer tijd 
te besteden aan het afdoen van de tafels na afloop. 
 
Waarschuwing: gebruik GEEN WATER tijdnes deze les. De klei scheurt altijd wel een 
beetje. Die scheurtjes kunnen gewoon dichtgesmeerd worden (zie techniekvoorbeelden).  
(Als de klei te hard is moet ze een weekje met wat water in aangebrachte gaten in plastic 
verpakt blijven. Na wat doorkneden is ze weer soepel genoeg voor verwerking.) 

 
Oriëntatiefase 
Introduceren 
 

Laat de kinderen de afbeelding van een opgraving zien. Vertel van boeren 
die bij het omploegen van een akker of een verbouwing aan hun boerderij 
soms op geheimzinnige resten uit een ver verleden stuiten. Niet alles uit 
het verleden blijft bewaard, wel het aardewerk. Soms vind je iets dat wel 
2 of 3 eeuwen oud is. Maar wat dacht je van scherven die wel 4 of 5 
duizend jaar oud zijn, of nog ouder?! Zou jij ze kunnen herkennen? 
 

Informeren 
 

Laat de Kijkvoorbeelden Prehistorische Potten zien.  
o Laat ze de potten met elkaar vergelijken en de verschillen 

benoemen. Concentreer de aandacht daarbij op de vorm.  
o Welke verschillen in contour kun je herkennen en benoemen? (Je 

ziet hoeveel verschillende vormen er zijn; let vooral op de 
verschillen in bovenrand, meer of minder gesloten, vorm van een 
omgekeerde klok. De duidelijke verbreding aan de bovenkant, ook 
wel trechterbeker genoemd).   

o Waar zouden die potten voor gebruikt worden? Welke lijkt je het 
handigst voor graan, welke voor water? (Let vooral op de vorm 
van de opening in verband met de functie) 

Ook in de versiering zie je veel verschillen terug maar daarover hebben 
we het in de volgende les. 
 

Instrueren Stel je eens voor, je bent een kind in die tijd en leert hoe je zo’n 
belangrijke pot kunt maken. Je zit daar in je berenvelletje op een lekker 
plekje bij je hut met een flink stuk klei. Hoe ga je dat aanpakken? (Volg 
de Techniekvoorbeelden ‘Prehistorische Pot uit Ringen’ of de Bevokaart: 
pot uit ringen). 
Stap 1: rol een klein bolletje, plet dat tot bodem en draai het om. In 
plaats van een schijfje kun je ook eerst een duimpot maken (zie 
‘Techniekvoorbeelden Duimpotje’. 
Stap 2: kneed een worst en rol die uit tot een lange slang (ca.1,5 cm dik) 
Stap 3: leg de slang aan de rand langs de bodem spiraalsgewijs omhoog. 
Stap 4: druk ‘m stevig aan en smeer de binnen- en buitenkant aan. 
Stap 5: door de ringen meer naar binnen of buiten aan te brengen wordt 
de pot wijder of smaller. 
Stap 6: door zachte tikjes met de lat, terwijl je de pot in de hand 
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ronddraait, kun je de vorm mooi corrigeren en strak maken. 
Pas op: knijp niet steeds in de wand van de pot. Die wordt anders 
steeds dunner en wijder, tot-ie uit elkaar valt. Geef alleen tegendruk met 
de vingers van je andere hand! 

 
Uitvoeringsfase  De uitvoering is sterk ambachtelijk. Het vereist een zekere vaardigheid in 

een aantal opzichten, waarbij tijd, geduld en wat extra begeleiding in 
belangrijke mate bijdragen. 

o Het is verstandig om met een kleine bodem te beginnen (die is 
makkelijker groter te maken dan andersom). 

o Het pletten van de bodem: zachtjes en twee keer omkeren. 
o Het rollen van een slang: met gespreide vingers langs de hele 

lengte. 
o Aandrukken en versmeren: met vinger of duimtop met tegendruk 

van andere hand (NIET knijpen tussen vingers en duim!!!!).  
o Wijder en smaller maken van de pot door plaatsing en vastdrukken 

van volgende ring. 
o Bij enkele kinderen dreigt de pot toch te wijd te worden. Je kunt er 

dan een plooi inleggen of een stukje tussenuit knippen. Door te 
versmeren kunnen de sporen van de ingreep weer worden 
uitgewist. 

o Het corrigeren van de vorm met het latje is voor de meeste 
kinderen een feest. Mits dat gecontroleerd gebeurt (kleine pittige 
tikjes), kan het potje daarmee prachtig strak van vorm worden. 

Kinderen die klaar zijn kneden de kleiresten opnieuw tot een bolletje en 
pletten het tot een schijf/tegeltje van ca. 1 cm dikte (proefplaatje voor de 
volgende les). 
Voor de nabespreking wordt de pot in de kring gezet. De tafels kunnen 
vervolgens met natte spons worden afgenomen en worden nagedroogd 
met doek of tissuepapier. 

 
Nabeschouwings 
fase 
 

De potten staan in het midden van de cirkel. Ze worden eerst even rustig 
bewonderd. Dan worden ze vergeleken met de contouren van de 
besproken culturen.  

o ‘Vergelijk je pot eens met de contouren. Tot welke cultuur zou jij 
behoren?’ 

o Enkele kinderen krijgen de gelegenheid hun keuze voor een 
cultuur toe te lichten. 

o Laat dan enkele kinderen aan het woord over het proces, hoe 
verliep dat? Tot slot graveert ieder zijn initialen in de onderkant 
van de pot. 

o Dan wordt die (met schijf) verpakt in een plastic zak. Afhankelijk 
van de tussentijd tot het versieren (zie les ‘met mooie rand en 
bijzonder band’) wordt de zak meer of minder opengelaten. Als er 
dezelfde week nog aan wordt verder gewerkt, kan volstaan worden 
met het ‘overtrekken' van de pot met de zak. Vergeet de labels 
met naam niet! 

Idealiter is de pot bij het versieren ‘leerhard’ en minder kwetsbaar voor 
vervorming. 

 
Accenten of 
opmerkingen  

Deze les sluit prachtig aan bij een geschiedenisproject rond de prehistorie 
of een bezoek aan een museum voor oudheden. Bezoek voor info ook de 
site van Atelier voor prehistorisch aarderwerk (www.AprA.nl)  

 
 
 
 


