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H. Antonius van Paduakerk op de Kranenburg
Werkblad groep 5-6 in de kerk

naam:

groep:

www.heiligenbeeldenmuseum.nl/digibordtool/
Hier vindt u al het lesmateriaal digitaal, aangevuld met extra beeldmateriaal, filmpjes, verhalen en meer.

1. Kerk buiten
Zoek een veilige plek waar je de kerk 

goed kunt zien en maak de tekening af.

2. Indeling
Wijs aan: toren, schip, koor.

3. Materialen

Bekijk de kerk en vul in: baksteen, hardsteen, zandsteen, leisteen.

Welke steen zie je het meeste?

Wat vind je de mooiste steen?

Welke andere materialen zie je?

8. Heiligen
Hoe vaak zie je een afbeelding van Maria op de ramen? 

Welke kleur heeft haar mantel?

Hoe herken je de heilige Antonius en Franciscus ook al weer?

Kun je hen vinden?

9. Versieren
 In de kerk zijn veel dingen versierd. 
 Ga samen kijken.
 Kijk vooral goed omhoog.
 Zoek de versiering van de foto op.
 Kies een andere versiering uit en teken die na.

 Je mag het later op school afmaken.

 

10. Ten slotte
Vraag of je naar boven mag. Dan zie je het orgel.
Je kunt alles in de kerk van boven af nog een keer goed bekijken.
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De kerk binnenstebuiten
Werkblad groep 5-6 in de kerk

4. Vroeger
Zo zag dit deel van de kerk er rond 1900 uit.

Welk verschil zie je met nu?

Hoe zou dat komen?
 

5. Gebruik
Bekijk de schildjes bij de deur. Welke zin klopt niet?

Dit gebouw is een monument.

Dit gebouw is een kerk.

Zondags is hier een mis (dienst).

Dit gebouw is een museum.
 

6. Kerk binnen
Ga naar binnen.
Wat vind je van de kerk?

groot/klein

donker/licht

mooi/niet mooi

saai/boeiend

Bedenk nog twee woorden die goed bij deze kerk passen

7. Plattegrond

Bekijk de foto’s. Zet de cijfers op de goede plaats in de plattegrond.

Van wie zijn die familiewapens?

Kun je meer van die familie zien in deze kerk? Waar? 
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koor

banken

biechtstoel

gewelf

altaar

drieluik

raam

familiewapens
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