Naam:

Werkblad 1
Na het bezoek aan het Verzetsmuseum Amsterdam

Je bent niet zolang geleden in het Verzetsmuseum geweest.
Dit werkblad gaat over je museumbezoek.

1 Noem drie dingen die je in het museum hebt gezien.
1
2
3

2 Je hebt een gratis kaartje gekregen: ga je nog een keer?

3 Wie neem je dan mee?

4 Is er iets in het museum wat je aan die persoon wil laten zien? Wat?

5 Wat heb je geleerd in het Verzetsmuseum?

6 EXTRA voor wie de buurtwandeling door de Plantage heeft gedaan:
Wat vond je het meest bijzonder van de buurtwandeling?		
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Werkblad 2
Herdenken

Ieder jaar herdenkt Nederland de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt op 4 en 5 mei.
Dit werkblad gaat over herdenken.

1 Wat gebeurt er in Nederland op 4 mei?
Bevrijdingsdag.
Dodenherdenking.

2 Wat doen veel Nederlanders op 4 mei?
Herdenken.
Feestvieren.

3 Wat gebeurt er op 4 mei?
Mensen zijn de hele dag stil.
Mensen zijn om acht uur ’s avonds twee minuten stil.

4 Wat gebeurt er met de vlag op 4 mei?
Op 4 mei hangt de vlag helemaal uit.
Op 4 mei hangt de vlag halfstok.

5 Wat gebeurt er in Nederland op 5 mei?
Het is Koninginnedag.
Het is Bevrijdingsdag.
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Werkblad 3a
Een museum voor…

Dit werkblad gaat over musea. Alleen in Amsterdam al zijn er meer dan veertig!
Ze gaan over heel verschillende onderwerpen.

1 In welke Amsterdamse musea ben je geweest? Kruis aan (je mag meer dingen aankruisen).
Amsterdams Historisch Museum
Anne Frank Huis
Bijbels Museum
Filmmuseum
Kattenmuseum
Koninklijk Paleis
Madame Tussauds
Nemo
Rijksmuseum

Scheepvaartmuseum
Stedelijk Museum Amsterdam
Tropenmuseum
Tassenmuseum
Van Gogh Museum
Verzetsmuseum Amsterdam
Woonbootmuseum
Zoologisch Museum
Een ander museum:

2 Is er een museum in Amsterdam waar je graag naar toe wilt? Welk museum?

(Je kan het lijstje hierboven gebruiken om op een idee te komen.)

3 Welke onderwerpen vind je interessant voor in een museum? Kruis aan (je mag meer dingen aankruisen).
aardrijkskunde
geschiedenis
oude beroepen
architectuur
beeldende kunst
foto’s, films
kastelen
oorlog
scheepvaart

natuur
speelgoed
voertuigen
landen en hun bevolking
religie
wetenschap en techniek
bijzondere personen
interieurs
Andere onderwerpen:

4 Waarom bezoek jij een museum? Kruis aan (je mag meer dingen aankruisen).
Het is een dagje uit.
Je kunt er iets leren.
Het moet van de docent.
Je kunt er mooie dingen zien.
Je kunt er nieuwe dingen zien.
Om een andere reden:
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Stel je voor: je mag een museum laten bouwen.
5 Waar gaat je museum over?

6 Wat laat je zien? Kruis aan (je mag meer dingen aankruisen).
foto’s
films
kleding
gereedschap
brieven
meubels
siervoorwerpen (mooie dingen)
gebruiksvoorwerpen (handige dingen

tekeningen
schilderijen
standbeelden
muziek
wapens
stenen, schelpen
voertuigen
Andere dingen:

7 Mogen de bezoekers in jouw museum alleen kijken of mogen ze ook iets anders doen?
alleen kijken
voelen
proeven
ruiken

luisteren
praten, vragen stellen
schrijven
Bezoekers mogen ook:

8 Waar zet je het museum neer?

9 Wie moeten je museum komen bezoeken?

10 Hoe ziet het museum eruit? Gebruik hiervoor de rest van het werkblad.
Je kunt beschrijven hoe je museum eruit ziet aan de buitenkant en van binnen. Je kunt ook opschrijven welke
dingen je in het museum laat zien. Ook kan je een tekening of een collage maken van je museum.
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Werkblad 3b
Een monument voor…

Je bent naar het Verzetsmuseum geweest. Ook heb je met een museumdocent een wandeling gemaakt
in de buurt van het museum. Tijdens deze wandeling heb je een aantal monumenten gezien.
Dit werkblad gaat over monumenten. Op veel plekken in Amsterdam staan monumenten.
Ze gaan over allerlei onderwerpen.

1 Hieronder staat een lijst met bekende en minder bekende Amsterdamse monumenten. Welke ken je?
Tip: Als je niet weet of je het monument kent, kun je op internet zoeken naar plaatjes. Je kan zoeken via
Google, klik dan op afbeeldingen.
Naam monument
Nationaal Monument
André Hazes
Hollandsche Schouwburg
De schreeuw
Auschwitzmonument
Rembrandt
Vrijheidscarillon
Homomonument
Monument Slavernijverleden

Monument voor…
slachtoffers Tweede Wereldoorlog
overleden zanger
weggevoerde Nederlandse joden
Theo van Gogh
slachtoffers concentratiekamp Auschwitz
schilder
Tweede Wereldoorlog
alle vervolgde homoseksuelen
slachtoffers slavernij

Waar
Dam, Centrum
Albert Cuypstraat, Oud Zuid
Plantage Middenlaan, Centrum
Oosterpark, Oost
Wertheimpark, Centrum
Rembrandtplein, Centrum
Plein 1940-’45, Geuzenveld-Slotermeer
Westermarkt, Centrum
Oosterpark, Oost

Ik ken nog een ander monument:
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Stel je voor: je mag een monument bouwen.
2 Waar gaat je monument over?
Mijn monument gaat over een persoon. Het gaat over:
Mijn monument gaat over een gebeurtenis. Het gaat over:
Mijn monument gaat over iets anders. Het gaat over:

3 Waar zet je het monument neer?

4 Wie moeten er naar je monument komen kijken?

5 Hoe ziet het monument eruit? Gebruik hiervoor de rest van het werkblad.
Je kunt beschrijven hoe je monument eruitziet.
Je kunt ook een tekening of een collage maken van je monument.
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