4. Prehistorie > Kleding
Welke kleren droegen de prehistorische mensen in dit gebied waarschijnlijk nooit?
S Broeken van dierenhuiden
H Katoenen rokjes
M Wollen truien

Ontdek het verborgen verleden van Schokland
Doe je laarzen aan en wandel door de geschiedenis van Schokland. Met deze speurtocht leer
je de mensen uit vroeger tijden nóg beter kennen. Zoek met de landkaart alle borden over
de Prehistorie, de Geschiedenis en de Toekomst van Schokland. Geef op elke vraag het juiste
antwoord en vind het verborgen woord!

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

1. Prehistorie > Etenstijd
Welke kinderen uit de prehistorie dronken wel eens melk bij het eten?
A Onk en Loen
Z Ries en Tala
O Grou en Hette
2. Prehistorie > Samenleven
Welke zin klopt?
N In de tijd van Onk en Loen woonden de mensen hier in de zomer én in de winter.
A In de tijd van Ries en Tala hadden de bewoners van dit gebied al veel contact met
mensen uit andere gebieden.
U In de tijd van Grou en Hette verbouwden de mensen nog niet zelf groente.
		
3. Prehistorie > Dieren en planten
In wat voor klimaat komen naaldbomen veel voor?
R In een koud en droog klimaat, zoals in de tijd van Onk en Loen.
S In een gematigd klimaat, zoals in de tijd van Ries en Tala.
P In een nat klimaat, zoals in de tijd van Grou en Hette.
		

5. Prehistorie > Rituelen
Waarom voeren mensen al sinds de prehistorie rituelen uit?
W Omdat ze zich vervelen.
I Om elkaar een plezier te doen.
O Om hun lot te beïnvloeden.
6. Geschiedenis > Etenstijd
In welke tijd was het grondwater in dit gebied te zout om te drinken?
T n de tijd van Liudger en Martha.
G In de tijd van Dubbel en Jannetje.
Y In de tijd van Peter en Marianne.
7. Geschiedenis > Omgeving
Welke volgorde is juist? In dit gebied was…
E … eerst een groot meer, toen een zee en daarna droog land.
L … eerst droog land, toen een groot meer en daarna een zee.
F … eerst een zee, toen een groot meer en daarna droog land.
		
8. Geschiedenis > Samenleven
Wat is de overeenkomst tussen de terpen in de Middeleeuwen en in de tijd van de Schokkers?
V Op de terpen stond altijd een heel dorp.
O De terpen waren altijd bedoeld om de mensen te beschermen tegen het water.
P De terpen waren altijd door dijken met elkaar verbonden.
9. Toekomst
Welke zin klopt?
D Dit gebied zal nooit meer een zee zijn.
J Dit gebied is over een tijdje voor altijd weer toendra.
C Dit gebied is ooit vast weer een tijdje zee, een tijdje moeras én een tijdje toendra.

Nu heb je negen letters gevonden. Samen met de tiende letter vormen ze het verborgen woord.
Zet de letters in de juiste volgorde en vind het woord.

L
Check het verborgen woord op de website!
Heb je het verborgen woord gevonden? Ga dan naar www.schokland.nl/archeoroute en check of je hem goed hebt.
Ja? Dan zit het zoeken naar sporen uit het verleden in je bloed!

Route Prehistorie

Educatieve spots
Rendierjagers, Swifterbanters, Enkelgrafmensen

Verbinding tussen routes
Prehistorie en Geschiedenis

Educatieve spot
Toekomst

Route Geschiedenis
Je kunt bij elke parkeerplaats
met de Archeoroute beginnen
Volg de route

Educatieve spots
Middeleeuwers, Schokkers, Polderpioniers

