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Kastelen in Nederland
Lars heeft thuis een heel mooi kasteel. 
Elke dag speelt hij er even mee. 
Dan zijn er ridders die het kasteel aanvallen. 
Uren kan hij daarmee bezig zijn. 
Nu wil hij eens iets meer weten over kastelen. 
Hij gaat er een spreekbeurt over houden. 
Dat heeft hij al tegen zijn juf gezegd. 
Stapels boeken heeft Lars al in huis om informatie
te zoeken voor zijn spreekbeurt. Soms is hij er zo in 
verdiept, dat hij niet meer hoort wat er om hem 
heen gebeurt. Heb jij dat ook wel eens? 

Sleutelwoorden

Kasteel
Mottekasteel
Waterburcht 
Toren
Burcht 
Ophaalbrug

Materialen

• Internet: ‘Kastelen in Nederland’
• Boeken
• Atlas
• Reisgidsen
• Knutselmateriaal of constructiemateriaal
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Opdracht

Verzamel samen informatie over een kasteel.
- Hoe zijn de kastelen ontstaan?
- Welke soorten kastelen zijn er?
- Waar in Nederland staan kastelen?
- Uit welke tijd komen deze kastelen. 

Twee van jullie maken een kort verslag over de verschillende kastelen:
- Mottekasteel
- Ronde waterburcht
- Vierkante waterburcht

Twee van jullie gaan op zoek naar kastelen in Nederland. 
- Kopieer een lege kaart van Nederland en kruis aan waar je kastelen kunt vinden. 
- Maak een lijstje met de kasteelnamen en nummers die je ook op de kaart zet. 

Vertel aan elkaar wat je hebt gevonden over het onderwerp. 
Voeg daarna het verslag en de landkaart bij elkaar. 

Ga met het hele groepje één kasteel van de drie kastelen 
nabouwen. Dit kan met knutselmateriaal of met 
constructiemateriaal zoals blokken. 

Laat je kasteel aan de klas zien. Vertel erbij wat voor kasteel 
het is en waaraan je dat kunt zien. 

Verslag maken en kasteel bouwen - Groepjes
Na deze opdracht weet je hoe een kasteel eruit ziet en waar je in Nederland kastelen kunt vinden.
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