De schatkamer

Dit werkboekje is van:
……………………………………………………………

Hallo!

Je gaat binnenkort op bezoek in het museum
Hermitage Amsterdam.
Het woord Hermitage spreek je uit als
‘hermitaasje’.
Een museum is een gebouw waarin je allerlei
bijzondere spullen kunt zien.
Voordat je naar het museum gaat, leer je alvast
over wat je daar gaat zien.
Je gaat vier computerlessen doen.
In de computerlessen worden vragen gesteld.
Als je op het beeldscherm de afbeelding van een
potlood ziet , kun je het antwoord in dit boekje
opschrijven. De antwoorden krijg je meteen te zien.
In de Hermitage Amsterdam ga je niet alleen de
bijzondere spullen bekijken.
Je gaat er ook aan het werk.
Veel plezier!
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Les 1
Hermitage Amsterdam
Weet je wat de Hermitage Amsterdam is? 
…………………………………………………………………………
Wat is dat eigenlijk? 
…………………………………………………………………………
Weet jij misschien in welk land St.-Petersburg ligt?

…………………………………………………………………………
Hoe noemen we het huis van een koning en
koningin?
…………………………………………………………………………
Denk jij dat het gebouw van de Hermitage
Amsterdam vroeger ook een paleis was? 
…………………………………………………………………………
Misschien weet je het als je naar deze foto kijkt. 
…………………………………………………………………………
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Hoe lang bestaat de Hermitage Amsterdam dus? 
…………………………………………………………………………

De Hermitage Amsterdam Quiz!
1.

Wat is de Hermitage Amsterdam?

A
B
C

een paleis
O
een verzorgingstehuis O
een museum
O

2. Wat was het gebouw van de Hermitage
Amsterdam vroeger? 
A
B
C

een school
O
een verzorgingstehuis O
een paleis
O

3. Wat was het gebouw van de Hermitage in
St.-Petersburg vroeger? 
A
B
C

een school
O
een verzorgingstehuis O
een paleis
O
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4. Wat kun je niet zien in de Hermitage
van St.-Petersburg ? 
A
B
C

wilde dieren
playmobil figuurtjes
beelden

O
O
O

5. Hoeveel kinderen gaan er elk jaar naar de
Hermitage voor Kinderen?
A
B
C

ongeveer 10
ongeveer 100
ongeveer 10.000

O
O
O

6. Waarover gaat de tentoonstelling die jij gaat
bekijken?
A
B
C

over 23.000 jaar kunst uit de hele
wereld
over playmobil figuurtjes
over het leven van koning
Willem-Alexander
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O
O
O

Les 2
Een reis door de tijd
Zie jij wat het beeldje voorstelt? 
………………………………………………………………
Welke dingen zijn hetzelfde? 
…………………………………………………………………………
Wat is er anders? 
…………………………………………………………………………
Waar doet dit beeldje je aan denken? 
…………………………………………………………………………
Weet jij wie het kind en de moeder op dit schilderij
zijn? 
…………………………………………………………………………
Onder wat voor boom zitten ze hier?
…………………………………………………………………………
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Op welk schilderij lijkt Maria het meest op een
‘gewone’ vrouw? 
…………………………………………………………………………
Weet jij wie dat was?
…………………………………………………………………………
Hoe kun je zien dat deze mevrouw rijk was? 
…………………………………………………………………………
Waaraan kun je zien dat het schilderij niet uit onze
tijd komt? 
…………………………………………………………………………
Aan welk ander beeld uit deze les doet het je
denken?
…………………………………………………………………………
Weet je nog hoe oud dat beeld is?
…………………………………………………………………………
Uit welk land denk je dat dit schilderij komt? 
…………………………………………………………………………
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De Reis door de tijd Quiz!
1.

Hoe oud is het oudste kunstwerk op de
tentoonstelling?

A
B
C

23.000 jaar
2300 jaar
23 jaar

O
O
O

2. Wie stelt dit beeld voor?
A
B
C

Prinses Elsa die net in bad is geweest.
O
Het is een kapotte barbiepop.
O
Afrodite, de Romeinse godin van de liefde. O

3. Welke moeder en zoon werden vaak
geschilderd?
A
B
C

Lilly en Harry Potter
Sarabi en Simba
Maria en Jezus

O
O
O

4. Wat is waar?
A
B
C

Kunstenaars gingen in de tijd van regenten
en vorsten veel pizza’s schilderen.
O
Bernini was een beroemde Italiaanse
beeldhouwer.
O
Rembrandt was een beroemde Nederlandse
schilder.
O
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5. Hoe kun je aan een schilderij zien dat het niet
uit onze tijd komt? 
A
B

Dat kun je helemaal niet zien!
Dat zie je bijvoorbeeld aan de kleding van
de mensen die zijn afgebeeld.

O
O

6. Wat is er allemaal naast elkaar te zien op de
tentoonstelling in de Hermitage? 
A
B
C
D

katten en muizen
O
kunstwerken uit verschillende tijden
O
soep en toetjes
O
kunstwerken uit verschillende delen van
de wereld
O
Les 3
Wereldkunst: kijken en vergelijken

In welk werelddeel ligt Nederland? 
…………………………………………………………………………
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Waar doet het je aan denken? 
…………………………………………………………………………
In welk werelddeel ligt Egypte? 
…………………………………………………………………………
In welk werelddeel ligt Iran? 
…………………………………………………………………………
Waar doet dit je aan denken? 
…………………………………………………………………………
Wat is de overeenkomst tussen de twee? 
…………………………………………………………………………
Noem twee overeenkomsten. 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Noem ook twee verschillen. 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Kun je een overeenkomst noemen tussen de twee
beelden? 
…………………………………………………………………………
De Wereldkunst: kijken en vergelijken Quiz!
1.

In welk werelddeel leven we?

A
B
C
D

op de Zuidpool
in Azië
in Afrika
in Europa

O
O
O
O

2. Uit welk land komt dit beeld?
A
B
C
D

uit Nederland
uit Egypte
uit Iran
uit Rusland

O
O
O
O
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3. In welk werelddeel ligt Egypte?
A
B
C
D

in Zuid-Amerika
in Azië
in Europa
in Afrika

O
O
O
O

4. Wat stelt dit beeld voor? 
A
B
C

Boeddha
Afrodite
Een barbiepop zonder hoofd

O
O
O

5. Uit welk land komt het beeld? 
A
B
C
D

uit Disneyland
uit China
uit België
uit Rusland

O
O
O
O

6. Hoe komt het dat deze beelden een beetje op
elkaar lijken?
A. De kunstenaars keken bij elkaar af.
B De kunstenaars waren door hetzelfde
geïrriteerd.
C De kunstenaars waren door hetzelfde
geïnspireerd.
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O
O
O

Les 4
Inspiratie
Weet je nog hoe het komt dat deze beelden een
beetje op elkaar lijken? 
…………………………………………………………………….
Welk dier is dit? 
…………………………………………………………………….
Welk dier is dit? 
…………………………………………………………………….
Weet je nog wie dit zijn? 
………………………………………………………………………
In welk boek staat hun verhaal?
………………………………………………………………………
Wat gebeurt hier? 
………………………………………………………………………
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Noem twee overeenkomsten en twee verschillen.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Hoe komt dat? 
…………………………………………………………………………
Op welk dier schiet hij? 
…………………………………………………………………………

De Inspiratie Quiz!
1.

Welk dier is dit?

A
B
C

een vos
een os
een goudvis

O
O
O
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2. Met wie vecht Joris?
A
B
C

met Floris
met een konijntje
met een draak

O
O
O

3. Welk kunstwerk is het oudst?
A
B
C

de os
het tijgertje
de panter

O
O
O

4. Wat ga jij doen in de Hermitage? 
A
B
C

beelden vangen
kunst maken
een reis maken door de tijd en
over de wereld
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O
O
O

