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Vul in.
De Slag bij Vlaardingen vond plaats in 1018. Dat is heel lang geleden!

Wij leven nu in het jaar: ……………… . Dat betekent dus dat de veldslag ……………..…. jaar
geleden plaatsvond, want …………… - …………… = ……………

Weetje

Duid aan op de tijdlijn hieronder.
1.

Het jaar dat de Slag bij Vlaardingen plaatsvond.

2.

Het jaar waarin we nu leven.

De burcht van Dirk was
waarschijnlijk een heuvel
met een stevige muur
van houten palen en
een houten torentje.

Vul in. Kijk op de tijdlijn.
De Slag bij Vlaardingen vond plaats in de
tijd van …………….. & ……………………...
Dingen veranderen vaak niet van de ene
op de andere dag. In 1018 zijn er nog veel
zaken net hetzelfde als voor het jaar 1000.
Het tijdvak net voor het jaar duizend is de
tijd van …………….. & ……………………...
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Welke woorden horen bij elkaar?
Verbind ze met elkaar.
Titel

Naam

Graaf

Godfried

Keizer

Hendrik

Hertog

Dirk

Vul in.
Een belangrijke man verdient een standbeeld. Waar staat dit beeld van Dirk in Vlaardingen?
Dit beeld staat op de hoek van het ……………………….................. van Vlaardingen.

Omcirkel wat juist is.
De kooplieden en de eigenaar van het
bos zijn boos op Dirk omdat:
Hij oorlog voert
Hij schepen plundert
Hij een burcht bouwt
Hij bos laat kappen dat niet van hem is
Hij Godfried gevangen neemt

Omcirkel wat juist is.
1. Wie had het grootste leger?
Dirk

Godfried

2. Waarom komen de ridders moeilijk vooruit?
Ze weten de weg niet.

Ze zakken diep in de modder.

3. Waarom vlucht het leger van Godfried?
Ze denken dat Godfried dood is.

Ze zijn bang van Dirks leger.

Vul in.
Dirk heeft de macht in West-Frisia. Later heet dit graafschap ………………
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Denk eens aan de straat waar jij woont.
De huizen, de weg, de verlichting, het verkeer...
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Streep door wat niet past. Vul in.
Ik woon in een appartement / eengezinswoning / boerderij.
In mijn straat staan dit soort gebouwen: …………………………………..
………………………………………………………………………………………
Alle gebouwen in mijn straat zijn gemaakt van ………………………….
……………………………………………………………………………………...
In mijn straat zie ik deze natuur ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
In mijn straat zie ik vaak deze voertuigen ..……………………………….
……………………………………………………………………………………..
Als het nacht is, dan is mijn straat donker / goed verlicht.

In de tijd van Dirk, Godfried en Hendrik zag Vlaardingen er helemaal anders uit!
Het was een klein dorpje op de oever van de rivier: De Vlaarding.

Neem de prent van Flardinga. Streep door wat niet past. Vul in.
In Flardinga wonen ze in appartementen / eengezinswoning / boerderijen / kleine huizen.
In Flardinga staan dit soort gebouwen: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..…
Alle gebouwen in Flardinga zijn gemaakt van ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
In Flardinga zie ik deze natuur …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
In Flardinga zou ik deze voertuigen kunnen zien ..…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
Als het nacht is, dan is Flardinga donker / goed verlicht.

Vul in.
Dit vind ik de grootste verschillen tussen Vlaardingen en Flardinga ……………………………………….
……………………………………………………………………………….…………………………………………...
Waarom bestaan er geen foto’s van Flardinga? ……………………………………..……………………….
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Veel water, modderige oevers en straten. Nergens een wegwijzer te vinden.
Zou jij de weg kunnen vinden als je terug zou reizen in de tijd?

Verbind de prentjes.
Er is heel veel veranderd op duizend jaar tijd. Kan jij de gebouwen en plekken uit
het middeleeuwse Flardinga verbinden met foto’s van dezelfde gebouwen en
plekken in Vlaardingen?

Oostwijk

De Grote Kerk

Het Liesveld

De Hoogstraat

De Haven

Weetje
Op het Educatief Archeologisch Erf
in de Broekpolder worden twee
middeleeuwse huizen nagebouwd.
Dat gebeurt op dezelfde manier als
dat men deed in 1018.
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Wie woonde er eigenlijk in Flardinga?
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Mama’s en papa’s, oma’s en opa’s en natuurlijk ook
jongens en meisjes.
Van twee kinderen is een beeld gemaakt van hun gezicht.
Dit gebeurde door goed te kijken naar de kernmerken van hun
schedels. De beelden vind je in Museum Vlaardingen.
Wie woonde er nog in Flardinga? Denk aan het verhaal over de slag.
……………………………………………………... woonde ook in Flardinga.

De twee kinderen noemen we Erlinde en Corneel.
Hun leven zag er net iets anders uit dan dat van jou. Ze gingen
bijvoorbeeld niet naar school. Er was geen school!

Wat zou jij doen als je nooit meer naar school kon gaan?
Schrijf op.
Ik zou …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Erlinde en Corneel konden niet doen wat ze wilden. Ze moesten hun ouders helpen.

Is dat nu ook zo? Vul aan.
Dit zijn mijn taakjes in huis: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Zo help ik in de klas: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Wat denk je? Beantwoord de vragen.
Is er een verschil tussen taken voor jongens en taken voor meisjes? ……………………………………..
Waarom wel of waarom niet? …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
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In de leskist zitten enkele spulletjes die Corneel en Erlinde gebruikten.
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Hoe heten deze voorwerpen? Van welk materiaal zijn ze gemaakt?
Waarvoor worden ze gebruikt? Vul in.
Het zwarte voorwerp met de fijne tanden is………………………………………………………….....
Het is gemaakt van …………………………………………………………………………………………..
Het dient om …...……………………………………………………………………………………………...
Het grijze rechthoekige voorwerp is ………………………………………………………………………..
Het is gemaakt van …………………………………………………………………………………………….
Het dient om …………………………………………………………………………………………………....

Dit voorwerp is ……………..…………………………………………………....
Het is gemaakt van …...………………………………………………………..
Het dient om ……………………………………………………………………..

Dit voorwerp is …………………………………………………………………….
Het is gemaakt van ……………………………………………………………….
Het dient om ……………………………………………………………………….
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Vul in.

Wat is het beroep van jouw mama? Wat voor werk doet ze?
Mama ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Wat is het beroep van jouw papa? Wat voor werk doet hij?
Papa ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Welke beroepen hebben de ouders van de andere leerlingen? Schrijf er drie verschillende op:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...

Ook in Flardinga woonden mensen met verschillende beroepen. Als mensen iets maakten voor
hun beroep, dan noemen we zo een beroep ook wel een ‘ambacht’.

Ken jij de naam van het middeleeuwse beroep? Schrijf het op.
Iemand die huiden bewerkt om er leer van te maken, is een ……………………………………………….
Iemand die spullen koopt en verkoopt om geld te verdienen, is een ……………………………………..
Iemand die op het veld werkt en vee houdt, noemen we een …………………………………………….
Iemand die van hout voorwerpen maakt, noemen we een …………………………………………………
Iemand die metaal bewerkt en er voorwerpen van maakt, is een ………………………………………...
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In 1018 maakten de mensen hun kleding zelf. Of lieten ze kleding maken, als ze
het konden betalen. Op de markt kon je stoffen kopen.
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Welke stof komt van welk dier of plant? Verbind.
Wol

Vlas

Zijde

Schaap

Linnen

Rups

Veel vrouwen bewerkten thuis zelf wol om kleding van te maken.
Het bewerken van wol verloopt altijd stapsgewijs.

Zet de plaatjes in de juiste volgorde en vul in.

Dit is een ………………………………

Dit voorwerp is een …………………….

De kleding van jongens en meisjes leek sterk op elkaar. Beiden droegen ze een tuniek. Een tuniek
lijkt een beetje op een jurk. Bij een meisje was een tuniek gewoon wat langer dan bij een jongen.
Wol werd met plantaardige stoffen gekleurd. De kleuren zijn dus niet zo fel als vandaag de dag.

Verbind de juiste plant met de juiste kleur.
Meekrap

Geel

Uien

Bruin

Noten (bolsters)

Oranje - rood
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Erlinde en Corneel moesten gelukkig niet heel de tijd werken.
Als ze vrij hadden, speelden ze spelletjes. Net zoals jij dus. Of toch niet?
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Met welk speelgoed speel jij heel graag? Wat zijn jouw favoriete spellen?
Ik speel heel graag met ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Deze spellen vind ik leuk …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Denk goed na en beantwoord de vragen.
Van welk materiaal zijn jouw drie favoriete stuks speelgoed gemaakt?
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………

Hadden ze deze materialen al in 1018, denk je?..............................
Kan jij drie stuks speelgoed verzinnen die jij zelf kunt maken?
Let op extra moeilijk: Je mag geen plastic of papier gebruiken!
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………

Het dobbelspel is eeuwen oud. Speel een spel tegen de anderen. Je mag drie keer na
elkaar gooien. Kies voor welke ogen je gaat (1,2,3,4,5 of 6). Die leg je steeds opzij. Na drie keer
tel je alle ogen die je opzij hebt gelegd bij elkaar op. Bijvoorbeeld: 3 x 1 = 3.
Naam speler: …………………………………………………………………………………………………..
Enen

Tel alle enen

Tweeën

Tel alle tweeën

Drieën

Tel alle drieën

Vieren

Tel alle vieren

Vijven

Tel alle vijven

Zessen

Tel alle zessen

Totaal aantal
punten

Tel alles bij elkaar op
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