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Maak de wereld van toen tastbaar. Deze geschiedenismethode zit boordevol interactieve opdrachten en
spellen. Tijdzaken inspireert en is helemaal van deze tijd!

Historisch en tijdsbesef: de tijdbalk brengt kinderen chronologisch inzicht bij.
Wie, wat, waar, hoe, waarom? Kinderen leren zich verplaatsen in een ander.
Aantrekkelijke lessen: presenteer geschiedenis op een spectaculaire, aansprekende manier.
Verschillen en overeenkomsten: wat is anders, wat hetzelfde? Vanaf groep 6 helpen topografische en
historische kaarten kinderen deze vragen te beantwoorden.
Digitaal werken: met Tijdzaken kun je volledig digitaal werken.

Logisch en herkenbaar: de methode en lessen zien er in alle groepen op dezelfde manier uit en
hebben dezelfde opbouw.
Zet de methode eenvoudig naar je hand: het compacte jaarprogramma biedt volop ruimte voor eigen
toevoegingen.
De Zaken van Zwijsen: kinderen leren de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek
te bundelen met de vakverbindende thema’s Uitvindingen en Kunst.
Combinatieklassen: Tijdzaken is dé methode voor combinatieklassen. Geef de ene groep klassikaal les
terwijl de andere groep zelfstandig werkt.

Visuele methode: of je nu differentieert in leerstijl, tempo of niveau, deze geschiedenislessen zijn
enorm visueel en spreken daarmee élk kind aan.
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Volop extra uitdaging: er zijn plusopdrachten bij elke les en bij elk thema. Geen kind hoeft zich te
vervelen met Tijdzaken!
Fonetische uitspraak: lastige processen en begrippen zijn voorzien van de fonetische uitspraak zodat
alle kinderen ze kunnen lezen en ook tijdens geschiedenis aan hun woordenschat werken.
Spellen: niets is leuker dan spelenderwijs leren. Tijdens een quiz kun je de kennis van je leerlingen
testen.

Mooie resultaten dankzij leerplezier: elk kind wordt enthousiast van de spectaculaire lessen Tijdzaken
en dat zie je terug in de toetsresultaten.
De toetsles: na drie lessen volgt een toets. In het leerlingvolgsysteem zie je hoe je leerlingen ervoor
staan.
Digitaal of liever op papier? Tijdzaken is een flexibele methode. Toets je liefst op papier, dat kan!
Maar de digitale toetsen nemen je veel werk uit handen.

zwijsen.nl/tijdzaken

