Woordenschatlijst.
Zelfstandige naamwoorden.
- indianen:

volk uit Amerika, heel lang geleden werd Amerika per ongeluk
ontdekt. Columbus dacht dat hij in Indië was aangekomen, en
dus noemde hij al de mensen die er woonden Indianen.

- bleekgezicht:

naam die de Indianen aan de blanken hebben gegeven.

- roodhuiden:

de blanken noemende de Indianen “roodhuiden” omdat hun huid
roodbruin van kleur was.

- bizons:

een rund, net als koeien en buffels. Dieren waarop Indianen veel
jagen (sterke dieren van ongeveer 1000 kg)

- kano:

boot die de Indianen zelf uit hout of riet maakten om te kunnen
gaan vissen.

- mocassins:

schoenen gemaakt van dierenhuiden, gedragen en gemaakt door
de Indianen.

- nomaden:

stammen zonder vaste verblijfplaats, die van de ene nar de
andere plaats zwerven.

- opperhoofd:

hoofdman van de stam, de leider, ander woord is Sachem

- pijlen en boog:

materialen om te jagen en te vechten

- poncho:

mouwloze matelachtig deken met halsopening

- reservaten:

stukken land, die aan de Indianen werden toegewezen, nadat ze
van hun thuisland verdreven waren.

- sjamaan:

medicijnman

- squaw:

indianenvrouw

- papoose:

kind van een Indiaan

- tipi:

tent gemaakt uit dierenhuiden en stokken. De indianen uit de
vlakte woonden meestal in tipi’s. ze waren soms heel mooi
beschilderd.

- wigwam:

een hut van de Woud-Indianen. Ze had een rond houten
geraamte, overdekt met stroken schors. Een wigwam kon ook
kegelvormig zijn, net als een tipi.

- longhouse:

lange houten hut van de Woud-Indianen

- totem:
- totempaal:

een uitgesneden en beschilderde figuratieve of symbolische
afbeelding.
een hele grote paal van beschilderd houtsnijwerk, hij stelt de
voorouders voor en de dieren die door de stam vereerd worden,
de grote ceremonies van de indianen van de westkust vinden
plaats rond de totempaal.

- strijdbijl:

stok met puntige steen

- tomahawk:

grote houten knots van de Prairi-Indianen. Aan het uiteinde zat
dikwijls een puntige steen.

- verentooi:

hoofdtooi, gemaakt van arendsveren, waarvan aantal, kleur en
merktekens de rang van de krijger aangeven.

- zweethut:

kleine hut, gebouwd van takken en gras, waarin jonge
volwassene en krijgers een “reiniging” van lichaam en geest
ondergingen door kwade stoffen uit te zweten.

- vredespijp:

door de Indianen gerookte pijp, gebedsvorm, teken van
verzoening.

- kachina’s:

(Hopi-Indianentaal) maskers en poppen die de geesten van de
Pueblo indianen voorstellen.

- rooksignalen:

werden door de indianen gebruikt om boodschappen door te
seinen.

- pemmican:

een mengsel van gemalen bizonvlees, vet en bessen. Dat konden
de Prairie-indianen maandenlang bewaren.

Bijvoeglijke naamwoorden:
- bruin

een donkere kleur

- edelmoedig:

edel, onzelfzuchtig

- krachtig:

kracht hebbend, met kracht

- moedig:

dapper

- nomadisch:

zwervend

- rood:

felle kleur

- wijs:

verstandig, wetende

- wit:

kleur, bleek

- zwart:

kleur, donker

Werkwoorden.
- beschilderen:

schilderen op

- boogschieten:

een projectiel werpen met een boog

- discrimineren:

verschillend behandelen

- hardlopen:

om het hardst lopen, lang snel lopen

- hoogspringen:

springen om het hoogst

- jagen:

streven naar, jacht maken op

- oorlog voeren:

oorlogen, strijden

- paardrijden:

te paard rijden

- scalperen:

de schedelhuid aftrekken

- speerwerpen:

het werpen met een speer

- spoorzoeken:

het volgen van een spoor

- tatoeëren:

gekleurde figuren in de huid prikken

- vechten:

strijden

- versieren:

mooi maken

- worstelen:

elkaar trachten op de grond te werpen, vechten

- zegevieren:

zegepralen, triomferen

- weven:

veel indiaans weefden mooie dekens, tapijten en mantels.

