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Sleutelwoorden

Tijd van televisie en computer

Televisie

Zenders

Nederland 1

Nederland 2

Nederland 3

Tv gids

Zwart-witbeeld

Kleurenbeeld

Inleiding

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de televisie naar Nederland. Vanaf 1960 kwam dit apparaat ook

in de huiskamers van de niet rijke mensen te staan. Je kon toen nog niet de hele avond tv kijken. Er

was maar één zender, en vanaf 20.00 tot 22.00 waren er programma's te zien. Later kwamen daar

ook Nederland 2 en 3 bij. Je kon je toen nog niet voorstellen dat je nu meer dan 50 zenders kunt

ontvangen vanuit de hele wereld. Ook was kleurentelevisie toen helemaal nog niet beschikbaar. Door

de tv kon men wel kijken naar de eerste mens op de maan, of de Elfstedentocht van 1963.

Wat zijn de grootste verschillen tussen de eerste tv en de tv van nu denk je?

Materialen

TopCanon doeboek

Informatie uit boeken, websites en filmpjes

Pennen, potloden en stiften

Schaar

Lijm
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Opdracht
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Poster maken

1 Zoek informatie over de beginjaren van de televisie. Schrijf deze weetjes op in je TopCanon doeboek:

- Wanneer was de eerste tv uitgevonden?

- Wanneer was de eerste tv-uitzending in Nederland?

- Wanneer was de eerste tv-uitzending in kleurenbeeld?

2 Maak in je TopCanon doeboek een reclameposter over de tv.

Het doel is om mensen uit de jaren 60 enthousiast te maken om een tv te kopen. 

3 Op je poster moet te zien zijn:

- Hoe een van de eerste tv's eruit zag.

- Hoe duur deze tv was.

- Wanneer deze tv te koop was.

- Hoe deze tv werkt. Wat betekenen alle knoppen? Waar komt het geluid vandaan? 

- Welke zenders er in deze tijd waren.

- Welke programma's er in die tijd op tv waren. Maak een pagina uit een tv-gids na.

4 Voeg foto's toe en maak zelf ook tekeningetjes.

 

Extra opdracht

Er zijn veel omroepverenigingen in Nederland. Zoek van vijf van deze omroepverenigingen op:

- Wanneer ze zijn ontstaan.

- Waarom ze zijn ontstaan.

- Voor welke bevolkingsgroep elke zender bedoeld was.
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