Ridders

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 ridders
O
C over playmobil
O
De tijd van de ridders

Wie van deze twee is een ridder en wie een monnik?
…………………………………………………………………………
Wat is een ridder eigenlijk?
…………………………………………………………………………
Weet jij hoe de vrouw van een ridder werd genoemd?
………………………………………………………………
Weet je hoe het huis van een ridder en een jonkvrouw
werd genoemd?
…………………………………………………………………………
Weet jij wat ridders deden in hun kastelen?
…………………………………………………………………………
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Weet jij hoe een metalen ridderpak wordt genoemd?
…………………………………………………………………………
Hoe komt het dat harnassen zo zwaar zijn?
…………………………………………………………………………
Wat zijn deze ridders aan het doen?
…………………………………………………………………………
Hoe heet het wapen dat ze daar bij gebruiken?
…………………………………………………………………………
Hoe kun je zien dat het een spel is en geen oorlog?
…………………………………………………………………………
Op welk dier jaagt deze ridder?
…………………………………………………………………………
Welk dier heeft deze ridder te pakken ?
…………………………………………………………………………
Welke regel vind jij het belangrijkst?
…………………………………………………………………………
De tijd van de ridders Quiz!
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1.

Hoe noemen we de vrouw van een ridder?
A een danseres
B een oude vrouw
C een jonkvrouw

2.

Hoe heet het huis van een ridder ?
A een kasteel
O
B een paleis
O
C een flatgebouw
O

3.

Wat deden ridders vaak?
A tuinieren
B vechten
C koken

4.

Hoe heet het wapen dat in het steekspel werd
gebruikt?
A zwaard
O
B lans
O
C geweer
O

5.

Wat is dit?
A een ruimtepak
B een harnas
C een brandweerpak
Wat woog een harnas?

6.
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O
O
O

O
O
O

O
O
O

A
B
C
7.

vier kilo
veertig kilo
vierhonderd kilo

O
O
O

Wat was geen regel voor de ridders?
A Ze mochten niet opscheppen.
O
B Ze moesten goed kunnen koken. O
C Ze moesten in de christelijke god
geloven
O

Het geloof in de tijd van de ridders

Weet je nog wie dit is?
…………………………………………………………………………………
Weet je nog hoe Russische koningen en koninginnen
worden genoemd?
…………………………………………………………………………
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Weet je nog welke ridderregel met het geloof te maken
had ?
…………………………………………………………………………
Welk verhaal is hier geschilderd?
…………………………………………………………………………
De geloof in de tijd van ridders Quiz!
Wat is een monnik?
A een DJ in de Middeleeuwen
B iemand die met het geloof in de god
van de Bijbel bezig is
C een ridder in opleiding
2.

In welke god geloofden de ridders?
A ze geloofden niet in een god
B in de god van het christelijke geloof

3.

Hoe heet het heilige boek van het christelijke
geloof?
A de Koran
O
B de Bijbel
O
C de Torah
O
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O
O
O

O
O

4.

Welk verhaal wordt vaak verteld in christelijke
kunst?
A het verhaal van Jezus
B het verhaal van ridders
C het verhaal van jonkvrouwen

5.

Wat is een symbool van het christelijke geloof?
A het madeliefje
B het kasteel
C het kruis

6.

Wie kwamen Maria en de baby Jezus bezoeken?
A
B
C

drie beren
drie koningen
drie heksen
Ridderverhalen

Wat gebeurt er op dit schild?
…………………………………………………………………….
Weet je misschien hoe de ridder heet?
…………………………………………………………………….
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Zie je de jonkvrouw die door Joris tegen de draak
wordt beschermd?

Wat denk je dat er toen gebeurde?
…………………………………………………………………….
Natuurlijk leefden Joris en Cleolinde nog … ?
………………………………………………………………………
Denk je dat het verhaal van Joris en de draak echt is
gebeurd?
………………………………………………………………………
Weet je nog hoe het zat met vrouwen en ridders?
………………………………………………………………………
De ridderverhalen Quiz!
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1.

Welk dier werd door Joris gedood?
A een haai
O
B een schaap
O
C een draak
O

2.

Hoe heette de leuke jonkvrouw die door Joris werd
gered?
A Truus
O
B Cleolinde
O
C Alexandra
O

3.

Wat deden veel jonkvrouwen de hele dag?
A gamen, chatten en fitness
B spinnen, weven en borduren
C helemaal niets

4.

Voor welk land vocht Jeanne d ‘Arc?
A voor Frankrijk O
B voor Engeland O
C voor Rusland
O

5.

Wat voor feest gaven Nicolaas en Alexandra toen
ze gingen trouwen?
A een cowboyfeest
O
B een zwemfeest
O
C een ridderfeest
O
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O

