Juwelen!

Dit werkboekje is van:

……………………………………………………………

Hallo!

Je gaat binnenkort een bezoek brengen aan Hermitage
Amsterdam. Hermitage spreek je uit als ‘hermitaasje’.
Een museum is een gebouw waarin je allerlei
bijzondere kunstwerken kunt zien. Voordat je naar het
museum gaat, leer je alvast over wat je daar gaat zien.
Je gaat nu eerst lessen doen. In de lessen 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 kunstwerken bekijken. Je gaat er ook aan
het werk.
Veel plezier!
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Hermitage Amsterdam
Weet je wat de Hermitage Amsterdam is?
…………………………………………………………………………
Wat is dat, een museum?
…………………………………………………………………………
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 mevrouw kijkt.
…………………………………………………………………………
Hoe lang bestaat de Hermitage Amsterdam dus?
…………………………………………………………………………
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De Hermitage Amsterdam Quiz!
1.

Wat was het gebouw van de Hermitage
Amsterdam vroeger?
A een school
O
B een verzorgingstehuis
O
C een paleis
O

2.

Wat was het gebouw van de Hermitage in
St.-Petersburg vroeger?
A een school
O
B een verzorgingstehuis
O
C een paleis
O

3.

Wat kun je niet zien in de Hermitage
van St.-Petersburg ?
A wilde dieren
O
B playmobilpoppetjes
O
C schilderijen
O

4.

Hoeveel kinderen gaan er elk jaar naar de
Hermitage voor Kinderen?
A ongeveer 10
O
B ongeveer 100
O
C ongeveer 10.000
O
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6.

Waarover gaat de tentoonstelling die jij gaat
bekijken?
A over prinses Amalia
O
B over juwelen
O
C over playmobil
O

Wat zijn juwelen eigenlijk?
Draag jij wel eens juwelen?
…………………………………………………………………………
Kun jij er een paar opnoemen?
…………………………………………………………………………
Waarom dragen mensen eigenlijk juwelen?
………………………………………………………………
Wat zeggen de medailles over deze kinderen?
…………………………………………………………………………
Wat zegt de tiara over deze vrouw?
…………………………………………………………………………
Wat betekent deze ring?
…………………………………………………………………………
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Van welk materiaal worden juwelen vaak gemaakt?
…………………………………………………………………………
Wat voor juwelen draagt de hertogin?
…………………………………………………………………………
Van welk edelmetaal zijn haar juwelen gemaakt?
…………………………………………………………………………
Welk ander materiaal zie je?
…………………………………………………………………………
Zie je waar de armbanden en de ketting van zijn
gemaakt?
…………………………………………………………………………
Weet jij waar parels vandaan komen?
…………………………………………………………………………
Zie je wat het voorstelt?
…………………………………………………………………………
Welk sieraad draagt deze man?
…………………………………………………………………………
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Hoe kun je dat aan deze man zien?
…………………………………………………………………………
Wanneer krijg je een onderscheiding?
…………………………………………………………………………

De Juwelen Quiz!
1.

Waarom dragen mensen juwelen?
A omdat het moet
B omdat mensen met juwelen worden
geboren
C omdat mensen juwelen mooi vinden

2.

Wat is een ander woord voor juweel?
A sieraad
O
B tsarina
O
C edelsteen
O

3.

Wat is geen edelmetaal?
A zilver
B ijzer
C goud
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O
O
O

O
O
O

4.

Wat is niet waar?
A edelmetalen zijn duurder dan gewone
metalen
O
B edelmetalen roesten snel
O
C edelmetalen worden vaak gebruikt om
juwelen van te maken
O

5.

Wat is dit?
A de kies van een olifant
B een ongeslepen diamant
C een geslepen diamand

6.

7.

6. Wat is geen edelsteen?
A diamant
B smaragd
C baksteen

O
O
O

Wanneer krijg je een onderscheiding?
A als je iets bijzonders hebt gedaan
B als je heel rijk bent
C als je naam met een ‘o’ begint
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O
O
O

O
O
O

Juwelen van tsaren en tsarina’s
Weet je nog hoe Russische koningen en koninginnen
worden genoemd?
…………………………………………………………………………
Welke stad denk je dat dat was dat?
…………………………………………………………………………
Waar wordt het gebouw nu voor gebruikt?
…………………………………………………………………………
In welk land denk je dat Willem prins was?
…………………………………………………………………………
Wat staat er op de middelste armband?
…………………………………………………………………………
Wie denk je dat de man is op het minischilderijtje?
…………………………………………………………………………
Zie je wat ze in haar hand houdt?
…………………………………………………………………………
Waar werd zo’n waaier voor gebruikt?
…………………………………………………………………………
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Waaraan kun je dat zien?
…………………………………………………………………………
Wat heeft Nicolaas op zijn schouders?
…………………………………………………………………………
Zie je nog meer versiersels op het uniform van
Nicolaas?
…………………………………………………………………………
Wat denk je dat de rijke Russen met zich meenamen
toen ze vluchtten?
…………………………………………………………………………
Hoe heet dat museum?
…………………………………………………………………………
Van wie waren die juwelen?
…………………………………………………………………………
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De juwelen van tsaren en tsarina’s Quiz!
Hoe lang regeerden de tsaren en tsarina’s over
Rusland?
A 3 minuten
O
B 300 jaar
O
C 300 eeuwen
O
2.

Hoe heette de beroemdste tsarenfamilie?
A Romanov
O
B Van der Plof
O
C Van Oranje
O

3.

Hoe heet de stad die Peter de Grote liet bouwen?
A
B
C

4.

Amsterdam
Disneyland
St.-Petersburg

O
O
O

Welke prinses stootte haar man van de troon en
werd zelf tsarina?
A Máxima
B Catharina
C Anna Pauwlona
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5.

Welke Russische prinses werd koningin van
Nederland?
A Máxima
B Catharina
C Anna Pauwlona

6.

Met wie was Anna Paulowna getrouwd?
A met Willem Alexander
B met Guillaume
C met Willem II

7. Wie was de laatste tsaar van Rusland?
A Peter de Grote
B Nicolaas II
C Willem Alexander
Betekenis
Weet je nog wat deze ketting betekent?
…………………………………………………………………….
Kun je zien wat deze broche voorstelt?
…………………………………………………………………….
Weet je nog van wie dit haarspeldje was?
…………………………………………………………………….
13

Wat betekent dat?
…………………………………………………………………….
Welke symbolen zie je?
………………………………………………………………………
Waar zie je de tweekoppige adelaar op de sleutel en op
het sieraad in de vorm van een ster?
………………………………………………………………………
Wat stelt het voor?
………………………………………………………………………
Waarvoor is het anker een symbool?
………………………………………………………………………
Welke symbolen zie je?
………………………………………………………………………
Welk symbool zie je op deze gouden ring?
………………………………………………………………………
Welk initiaal zie je hier?
………………………………………………………………………
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Waarvan denk je dat de letter is gemaakt?
………………………………………………………………………
Zie je wie er op deze ring is afgebeeld?
………………………………………………………………………
Denk je dat je met goud en edelstenen gaat werken?
………………………………………………………………………

De Betekenis Quiz!
1.

Wat is een symbool?
A een soort edelsteen
O
B een soort juweel
O
C een afbeelding die iets betekent
wat je niet direct ziet
O

2.

Het hoefijzer is een symbool voor...
A snelheid
O
B geluk
O
C macht
O
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3.

Wat betekent love bird?
A dwergpapagaai, een symbool voor
liefde
B kip, een symbool voor kipnuggets

4.

Waar is de adelaar een symbool voor?
A liefde O
B macht O
C geloof O

5.

Wat is een initiaal?
A een speciale ring
B een soort edelsteen
C de eerste letter van een naam

6.

O
O

O
O
O

Wat ga je maken in de Hermitage Amsterdam?
A een juweel
O
B een kopje thee
O
C een lied over tsaren en tsarina’s O
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