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Nr 1:
•
•
•

Waarvoor dient een vlegel?
Het is een wapen om zich te verdedigen
Het is een werktuig om het graan te snijden
Het is een werktuig om het graan te dorsen en het graan uit de aren te halen

Nr 2: Hoe werkt de locomobile? ___________________________

Nr 9: Met welk materiaal wordt vervaardigd een vat?
____________________________
Nr 10: Wat wordt er klaargemaakt in de oven? ___________________
Nr 11: Wat object met behulp van de boer om de mest op de velden te
monteren? ________________________
Nr 12: Schrijf eenn van de activiteiten van de dorpsbewoners op:
____________________________________________

Nr 3: Schrijf de naam op van de wijnpers : ______________________

Nr 13: Schrijf de naam van deze ruimte op:

Nr 4: Hoeveel koeien of kalfjes kunnen aan deze voederbak bevestigd
worden (tel de ringen)? ______________

Nr 14: Wat is een alkoof?
◦ Een oven voor het bakken van brood
◦ Een lamp aan het licht
◦ Een verdiepte gedeelte naar een bed te zetten

Nr 5: Waarheen verdwijnt de rook uit de schoorsteen?
◦ Door het raam
◦ In de tuin hierboven
◦ Tussen de dakpannen
Nr 6: Een voorwerp lijkt op een kinderbed. Wat is dit voorwerp?
___________________________________________________

____________________

Nr 15: Waar bevindt zich de lichtkoker?
◦ In het plafond
◦ In de vloer
◦ Aan de zijkant

Nr 7: Op de foto, met wat draait de molen?
• De wind
• De kracht van het water
• De hitte van het vuur
• De elektriciteit

Nr 16: In welk gesteente werd deze stad gegraven?

Nr 8: Elke avond worden de schapen naar de boerderij gebracht.
Waarom?
◦ Omwille van de regen
◦ Omwille van de wolven
◦ Omwille van diefstal
◦ Om de schapen te scheren
◦ Omwille van de slechte omheiningen

Nr 18: Wat is een 'vironou'?

______________

Nr 17: Welk gebouw bevindt zich (aan de oppervlakte) boven
de ondergrondse kapel? _________________________________
________________________________

Nr 19: In welk land wonen er 30 miljoen holbewoners? ____________
Nr 20: Waaraan kan je zien dat deze kamer werd gemoderniseerd?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

