
inspiratie:
• Maak je mini-museum op de 

vensterbank en hang een poster op 
zodat anderen het museum zo kunnen 
bezoeken. 

• Verzamel je spullen in een 
zelfgemaakte schatkist.

• Maak voor ieder voorwerp een eigen 
bewaardoosje. Schrijf aan de buitenkant 
mysterieuze aanwijzingen of raadsels 
over de schat die je erin bewaart.

KAN HET OOK ANDERS?
• Plak er oogjes op, en dan zijn het 

poppetjes. Wat maakt dat poppetje 
mee? Kan je er een verhaaltje bij 
schrijven?

Even terugkijken
• Wat is je topstuk?
• Waar ben je het meest trots op?

Leg alle gevonden schatten voor je 
neer en bekijk ze echt heel goed. Met je 
ogen. Maar ook met je vingers. Anders 
dan bij koekjes geldt nu de regel 
“Kijken doe je met je handen en ook 
met je ogen”. Wat zie je? Wat denk je? 
Wat vraag je je af? 

Wanneer is een voorwerp of ding een 
echte schat? Kijk als een kunstenaar. 
Wat zou die er van maken?

Fantaseer dat je spullen bijzondere 
voorwerpen van lang geleden zijn. 
Wat zou het kunnen zijn? Hoe werden 
ze gebruikt?
Maak aan ieder voorwerp een touwtje 
met een kaartje eraan (een label). Op 
dat label schrijf je jouw idee over wat 
het voorwerp is. 

Verdwalen– het Virus

Meitsje in mini-museum yn dyn eigen hûs

Het museum van  
bijzondere dingen

Deze KEKopdracht is gemaakt door Anja Morsink, naar een idee van 
Herrekijker. Vormgeving Jelle F. Post. Meer inspiratie: Kijk op  

www.kultuerfilter.nl/hetvirus 

wat heb je nodig?
• een eierdoos/schoenendoos/kleine lege doosjes

• kleine kaartjes met een gat erin 

• touw om het kaartje vast te maken

• pennen

Verzamel buiten of in je huis interessante dingen. Een scherf, 
een mooi takje, een vuursteentje, een schelp met een gat erin, een 
zelfgemaakte ketting, een knikker, een wiel van een autootje, een 
oude sleutel... 

Dagopdrachtkaart nr. 

Kan je 
kind nog niet 
(goed) lezen? 

Leg de opdracht 
dan uit.
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