
1. jouW speciale schat (in de klas)

Opdracht 1

 Kijk eens goed om je heen. Welk voorwerp valt jouw op?

 Probeer drie dingen op te schrijven die je opvallen aan dit voorwerp:

1.

2. 

3. 
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Opdracht 2

 Sommige voorwerpen zijn erg belangrijk omdat ze heel erg oud zijn of een speciale betekenis voor  

iemand hebben. Zo’n voorwerp wil je voor altijd bewaren, het is dus eigenlijk een soort schat.  

Heb jij ook zo’n schat?

 Beschrijf jouw schat. 

 Mijn speciale schat ziet er zo uit:

 

 Mijn schat is ongeveer           centimeter hoog en          centimeter breed en          centimeter diep.

 Als je mijn schat oppakt, weegt hij 

 Mijn schat heeft de kleur(en) 

Opdracht 3

 Waarom is jouw schat nou juist zo speciaal? Maak de zinnen af en omcirkel het juiste woord.

 Ik heb mijn schat gekregen / gevonden / gekocht /                                                           

 Mijn schat is gemaakt van                                             en dat is wel / geen duur materiaal.

 Ik denk dat er wel / niet veel dezelfde voorwerpen zijn als mijn schat.  

 

Mijn schat is dus wel / niet zeldzaam.

 Mijn schat is wel / niet oud. Dat kun je zien aan

 

 Ik vind mijn schat wel / niet mooi omdat   

 Ik bewaar mijn schat omdat 



 Hoe ziet jouw museumschat eruit? 

 Is hij groot of klein?  

 Welke kleur(en) zie je? 

 Wat voor tekens of letters zie je op jouw schat? 

 Staat er ook een afbeelding op jouw schat? 

 Is je antwoord ‘Ja’ wat voor afbeelding zie je dan?  

 Als je jouw schat zou mogen vasthouden  

 hoe zou hij dan aanvoelen? 

 Vind je jouw schat mooi om te zien? 

 

 Waarvoor is jouw museumschat gemaakt? 

 Wat is de naam van jouw schat 

 Wat deden ze vroeger met jouw schat? 

 Door wie werd hij vroeger gebruikt?  

 Kun jij het ook gebruiken? 

 

 Hoe is jouw museumschat gemaakt? 

 Is hij met de hand gemaakt of met machines?  

 

 Van welk materiaal is jouw schat gemaakt? 

 Vind je jouw schat knap gemaakt? 

 Hoe oud is jouw museumschat?  

 Hoe lang geleden is hij gemaakt? 

 Denk je dat jouw schat een zeldzaam voorwerp is? 

 Is jouw museumschat veel geld waard? 

 Zouden mensen geld voor jouw schat willen betalen?

  

 Een museumschat heeft meestal een verhaal. 

 Welk verhaal hoort bij jouw schat? 

  

 

 

Antwoorden

 Groot                   Klein

 Ja                         Nee

Ja / nee, omdat 

Antwoorden

Ja / Nee, want 

Antwoorden

 Met de hand gemaakt.

 Met machines gemaakt.

 Anders,

Ja / nee            

Antwoorden

Antwoorden

Ja / nee, omdat

 

2. jouW MuseuMschat (in het MuseuM)

Opdracht 4

 Je gaat nu opzoek naar een schat. Heb je er een gevonden? Maak dan deze vragen! 



Opdracht 5

 Hoeveel is jouw museumschat eigenlijk waard? Vul het in op de waardemeter. 

 Zet steeds een cirkel om het cijfer, 10 is het hoogste en 1 is het laagste.

Bijzonderheden van mijn museumschat             punten van 1 tot 10

Hij is mooi of knap gemaakt 1       2      3      4      5      6      7      8      9     10

Hij is gemaakt van duur materiaal (bijvoorbeeld goud) 1       2      3      4      5      6      7      8      9     10

Hij is zeldzaam 1       2      3      4      5      6      7      8      9     10

Hij is oud 1       2      3      4      5      6      7      8      9     10

Mensen willen er veel geld voor betalen 1       2      3      4      5      6      7      8      9     10

Als ik naar het voorwerp kijk, geeft het een bijzonder gevoel 1       2      3      4      5      6      7      8      9     10

Mijn museumschat is van een beroemd iemand geweest 1       2      3      4      5      6      7      8      9     10

Tel nu alle punten bij elkaar op en schrijf het eindcijfer in dit vakje  
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3. Mijn MuseuMschat is de grootste  

 schat van Friesland! (in de klas)

Opdracht 6

Jouw museumschat is natuurlijk heel bijzonder en dat moet iedereen weten!  

Vul de stippellijntjes hieronder maar in. 

Mijn museumschat is een                                         Het is te zien in

Wat vind ik zo mooi aan mijn museumschat:

Mijn museumschat is ‘heel’/’niet zo’ oud en is ‘best wel’/’niet zo’ zeldzaam.

Ik denk dat andere mensen mijn museumschat zouden willen hebben omdat 

Ik vind dat iedereen mijn museumschat moet zien omdat 

Wat is jouW 

MuseuMschat?
Wat is jouW 

MuseuMschat?


