Doeblad Quiz
Heb je de boeken gelezen van de serie Duik in de tijd van?
Dan ben je klaar om deze quiz in te vullen. Doe mee!

Vragen bij: Een echte held

Er brandt een vuur in de stookplaats.
Die stookplaats is het enige deel van dit huis dat helemaal van
steen is. Waarom?

A

Om te voorkomen dat er in het huis brand uitbreekt.

B

Om ervoor te zorgen dat de pan stevig boven het vuur hangt.

Aan de muur hangen twee wapenschilden van ridders.
Waarom staan daar dieren op afgebeeld?

A

Daaraan kun je zien welke huisdieren de ridder heeft.

B

Daaraan herken je de ridder tijdens een gevecht.

Waarmee schrijft de man?

A

Met een ganzenveer.

B

Met een potlood.

De afgebeelde ridder op het tapijt gaat op jacht.
Wat voor vogel heeft hij op zijn arm?

A

Een papegaai.

B

Een valk.
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Doeblad Quiz
Heb je de boeken gelezen van de serie Duik in de tijd van?
Dan ben je klaar om deze quiz in te vullen. Doe mee!

Vragen bij: Het verwoeste eiland

Er zit papier voor de ramen.
Waarom?

A

Er mag geen licht naar buiten schijnen.

B

In die tijd had je nog geen glazen ruiten.

Waarom zitten deze mensen in
een zelfgemaakte kuil?

A

Om zich te beschermen tegen beschietingen en bombardementen.

B

Om zich te beschermen tegen stormen en overstromingen.

Op de afbeelding zie je een duck (Engels voor ‘eend’).
Wat maakt dat voertuig zo bijzonder?

A

Dat voertuig kan rijden in het veld en kan varen als een boot.

B

Dat voertuig kan rijden in het veld en kan duiken als een onderzeeboot.

Het eiland is verwoest en staat onder water.
Hoe komt dat?

A

De dijken zijn doorgebroken door een zware storm.

B

De dijken zijn doorgebroken door bombardementen vanuit vliegtuigen.
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Doeblad Quiz
Heb je de boeken gelezen van de serie Duik in de tijd van?
Dan ben je klaar om deze quiz in te vullen. Doe mee!

Vragen bij: Achter de jagers aan!

Waar is deze tent van gemaakt?

A

Van stokken en lappen stof.

B

Van stokken en dierenhuiden.

Waar kijkt Sol naar?

A

Naar een oude vuurplaats met asresten.

B

Naar een geheim teken van de jagers.

Waarom steekt Sol een brandende
fakkel omhoog?

A

Beren zijn bang voor vuur.

B

De beer wordt verblind door het vuur en kan Sol niet meer zien.

Waarvan is de boot gemaakt?

A

Van een uitgeholde boomstam.

B

Van dierenhuiden.
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Doeblad Quiz
Heb je de boeken gelezen van de serie Duik in de tijd van?
Dan ben je klaar om deze quiz in te vullen. Doe mee!

Vragen bij: Laat me gaan!

Wat voor gebouw is dit?

A

Een station.

B

Een fabriek.

Op het water zie je een trekschuit.
Wat vervoert zo’n schip?

A

Goederen.

B

Personen.

Zie je de lamp?
Wat voor brandstof verbruikt die?

A

Steenkool.

B

Olie.

Hoe noem je deze slaapplaats?

A

Een bedstee.

B

Een hemelbed.
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