De Verzamelman in het Boerderijmuseum
Handleiding voor de leerkrachten van de kleutergroep
Bij de digitale doorlopende leerlijn Reizen in de Tijd biedt het boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’
deze les aan voor leerlingen van groep 2. De les sluit aan bij het thema De Verzamelman. In het
boerderijmuseum is een verzameling te zien met spullen die het boerenleven voor de jaren ’50 van
de vorige eeuw te maken heeft: wonen, dieren, voedsel, kleding en werken.
Het doel van ons aangeboden programma is meerledig:
-

Kinderen in aanraking brengen met cultureel erfgoed uit de eigen omgeving
Het stimuleren van taalvaardigheid en uitbreiding van de woordenschat
Bewustwording van verschillen tussen nu en vroeger
Het stimuleren van oplossingsgericht denken en handelen

Leskist:
Bij de bezoekles hoort een zwart-wit beschilderde kist met daarin allerlei voorwerpen die te maken
hebben met het boerenleven. In deze handleiding leest u hoe u de deze leskist kan samenvoegen
met de activiteiten die u al in de klas doet bij dit thema in de leerlijn.
Na afspraak met het museum wordt de kist op school bezorgd. U kunt daar uiterlijk twee weken
gebruik van maken. Daarna brengt u met de groep de kist op een afgesproken tijdstip terug en volgt
er een aardig aanvullend programma in ons Boerderijmuseum.
U betaalt alleen de entree van het museum ( € 1,50 per persoon). We verzoeken u te zorgen voor
één begeleider per vijf kleuters. Het bezoek duurt één tot anderhalf uur.
Korte inhoud voorgaande les:
De inhoud van de al bestaande algemene lesactiviteiten is te vinden op www.reizenindetijd.nl (op
themapagina 2: De Verzamelman / voor de leerkracht / inleiding en op themapagina 2: De
Verzamelman / activiteiten in de klas).
Inhoud leskist:
Na afspraak en overleg krijgt u een leskist voor aanvang van de lessenserie op school.
Het is een zwart-wit gevlekte leskist met alle benodigde spullen.
Daarin is te vinden:
-

Knuffel van een dier en kijkboekje met dieren die op de boerderij leven
Klompen
Koektrommel met spel ( welk jong hoort bij welk moederdier);
Boerenkleding:
mutsje, rok, hesje en schort van de boerin.
Pet, overal en rode zakdoek van de boer
Spullen die op de boerderij gebruikt worden:

-

drinkkruik;
strijkbout;
boterkuipje;
melkpak;
koffiemolen;
weckfles;
melkkrukje;
kruik;
Deze handleiding
Folder Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’

Voorbereiding op school
Voorbereidende activiteiten op school:
Als voorbereiding op het bezoek aan het boerderijmuseum is een extra sleutelvraag toegevoegd aan
de activiteiten die de leerlingen op school doen. Door met deze sleutelvraag aan de slag te gaan,
leggen de leerlingen de verbinding tussen de Verzamelman, verzamelen en het Boerderijmuseum.
De eerste episode Bezoeker in de klas begint op school met een mysterieuze bezoeker: er is iemand
in de klas geweest die van verzamelen houdt ( zie de verhaallijn op de website). Door de leskist in het
lokaal of ergens op school te zetten en de inhoud van de kist gesorteerd ( bijvoorbeeld: dieren bij
dieren, spullen die met melk te maken hebben bij elkaar, et cetera) in het lokaal te zetten, kunt u de
suggestie wekken dat de Verzamelman een eigen verzameling heeft meegebracht.
In de eerste activiteit proberen de leerlingen achter de identiteit van de bezoeker te komen: er is een
Verzamelman op school geweest want er zijn allemaal verzamelingen in de klas gemaakt.
Deze sleutelvraag wordt bij deze activiteit toegevoegd:
Waar is de Verzamelman eerder geweest?
- Een manier om daar achter te komen, zijn de nieuwe voorwerpen die in de klas staan. De leerlingen
wijzen en pakken deze voorwerpen. Deze spullen waren er eerst nog niet.
Waar komen ze vandaan?
Wat hebben de spullen met elkaar gemeen?
U stuurt het gesprek zo dat het duidelijk wordt dat de Verzamelman eerder op een boerderij is
geweest en daar deze spullen heeft gevonden en meegenomen.
De laatste episode Klaarmaken voor het museum maken de leerlingen zich op school klaar voor het
bezoek aan het museum. Hierin maken ze verzameling voor het museum. Een sleutelvraag die bij
deze episode hoort is:
Welke verzameling nemen ze mee voor het museum?
- De leerlingen kiezen uit hun eigen verzameling een voorwerp die ze mooi vinden.
Zorg dat dit spullen zijn die in / bij een boerderij horen ( bijv. afbeeldingen van dieren, voedsel,
gereedschap, gebouwen en machines).

