?

Monumenten bestaan in allerlei soorten en maten.
Ze zijn altijd bijzonder én oud. Ze zijn bijzonder
vanwege hun belangrijke rol in de geschiedenis van
een land, stad of dorp. Er zit dus een historisch verhaal of
herinnering aan vast. Monumenten worden officieel door de
overheid beschermd. Dat betekent dat het gebouw niet zomaar
veranderd of zelfs gesloopt mag worden.

?

Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af.
L ees hierboven eerst goed wat de kenmerken van een
monument zijn.
Ik ben het er wel / niet mee eens dat deze plek een monument is
omdat…

Maak een foto van het deel van het monument dat je het
meest bijzonder vindt.

?

Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij dit monument.

1
2
3

4
Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

Meer monumenten tijdens Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag,
elk jaar in het tweede weekend van
september, kun je nog meer bijzondere
monumenten bezoeken! Je leest er alles
over op www.openmonumentendag.nl.

>Monumentenkijker
Hé, ik ben
Guido de Gids.
Ik ben een
Monumensje.

Monumentenkijker

?

De plek waar je nu bent
is een monument.

Naam leerling:
Groep:
Datum:
t:
Naam monumen

Een Monumensje werkte of
woonde op een monument
of gebruikte het monument.
Ik help je het monument
waar je nu bent beter te leren
kennen. Probeer je tijdens je
bezoek eens voor te stellen
hoe het hier vroeger was.

Op monumenten hangt een
bijzondere sfeer. Bij een fort
vind ik het bijvoorbeeld heel
mysterieus, in een kerk word
ik stil en op een kasteel hangt
een spannende sfeer.
?

?

Weet je waar het monument waar je nu bent, vroeger voor werd
gebruikt?

?

?

En jij? Hoe vind jij de sfeer op het monument? Zet een kruisje.
mysterieus
spannend
saai
droevig
vrolijk
anders, namelijk…

?

?

Kijk goed om je heen. Hoe kun je nu nog zien waar het monument
voor gebruikt werd?

Probeer
ook een foto te maken die de sfeer van het

monument laat zien.

?

?

Kun je ontdekken hoe oud het monument is?

?

?

Wie waren de eerste gebruikers van het monument?

?

?

Zet je oren en neus wijd open. Wat hoor je? Wat ruik je? Hoe rook
het hier vroeger, denk je? En wat hoorde je hier vroeger?

?

?

Stel je voor, jij leefde in de tijd dat het monument gebruikt werd.
Wat lijkt je leuk aan het wonen in, werken bij of bezoeken van
het monument?

Maak
ook een foto.


Monumenten bestaan
vaak uit verschillende
onderdelen.

?

?

Welke onderdelen zie je? Probeer te ontdekken wat de functie van
de verschillende onderdelen is.

?

?

Van welk materiaal is het monument gebouwd?

Leuk:
Niet leuk:

