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Wat gebeurt er in een museum? Hoe maak je een tentoonstelling? We onderzoeken de
taken van een museum en wat er te zien kan zijn.
Nodig:
• Een vader/moeder
• Een computer of tablet
• Schoenendoos
• Groot vel papier
Aan de slag:
• Bekijk samen het filmpje ‘Het Museum van Meneer Log’. In dit filmpje wordt verteld
wie er in een museum werken en wat daar gebeurt: bewaren, verzamelen,
tentoonstellen. Bespreek de film.
• Wat is een museum eigenlijk? Onderzoek met je kind of kinderen welke woorden
er horen bij een museum door middel van een woordweb of Mindmap
(bijvoorbeeld via www.mindomo.com).
- Wat doen ze in een museum? (een museum heeft 4 taken: bewaren,
verzamelen, tentoonstellen, uitleggen).
- Wat is er in een museum te zien? Wat verzamelt een museum? (Bespreek met je
kind in welk museum ze zijn geweest en wat daar te zien was. In Nederland zijn
er bijvoorbeeld musea over: geschiedenis (oorlog, gebeurtenissen), kunst
(schilderijen, mode, muziek), natuur (diersoorten, menselijk lichaam), techniek
(scheep-, lucht- en ruimtevaart)).
- Concludeer: in een museum zijn voorwerpen te zien die bij elkaar horen. Die
verzameling heet een ‘collectie’ = alle spullen die een museum bewaart. Tip:
maak een woordbank. Vraag welke woorden onbekend zijn of moeilijk. Schrijf
deze woorden op repen papier en prik of hang die op.
• Welke verzameling hebben jullie thuis of buiten? Misschien verzamelen jullie
supermarktcadeautjes, verhaaltjes, tekeningen, foto’s, vershoudbakjes, sokken,
bladeren, takjes, steentjes? Verzamel de spullen in een schoenendoos en leg ze op
een groot vel papier op een gesorteerde manier bij elkaar, kijk naar: grootte, kleur,
vorm, etc.
Veel plezier!
Didactisch kader:
Deze les is een onderdeel van de leerlijn ReizenInDeTijd (www.reizenindetijd.nl). De thema’s in deze leerlijn
zijn gekoppeld aan de les- en kerndoelen van het curriculum van de scholen. Met daarin 2 rode draden:
1.
Wie ben ik? Wie ben je zelf en hoe verhoud je je tot de ander?
2.
Wie wat bewaart. Wat zeggen spullen over ons en wat is de waarde van verzamelen en bewaren.
Cultuurplein Noord Veluwe adviseert scholen op het gebied van cultuureducatie.
Kijk voor meer ‘Cultuur Thuis’ opdrachten op onze website:
www.cultuurpleinnoordveluwe.nl/cultuur-thuis

