
Maak je eigen museum
Ontdek met Naturalis de natuur thuis

Richt de zalen in
Bespreek wat belangrijk is voor  
het inrichten van een museumzaal.  
Waar moet je op letten? 

Iedere deelnemer krijgt één doos  
om een ‘tentoonstelling’ in te maken.  

Start met verf of gekleurd papier  
om de wanden een kleur te geven.  
Kleine doosjes/wc-rolletjes kunnen  
gebruikt worden om topstukken  
op een verhoging te laten zien.

Tekstbordjes maken 
Wat staat er allemaal in het museum?  
Maak kleine tekstbordjes  
bij de tentoongestelde objecten  
en met de naam van de maker  
van de tentoonstelling.  
(Jonge kinderen hebben hier hulp bij nodig.)

Museum samenstellen 
Stapel de dozen om er een museum van te maken. 

Openstelling 
Organiseer een feestelijke opening  
met het doorknippen van een lintje  
en wat lekkers te drinken.  

Vertel elkaar  
over jullie tentoonstellingen. 

Misschien kun je ook anderen  
nog een digitale rondleiding geven?

Benodigdheden:
 per persoon één of meer dozen (bijv. 

schoenendoos)

 knutselmaterialen en verf

 kleine doosjes, wc-rolletjes etc.

 verzamelingen van materialen  

(nog te zoeken binnen de activiteit)

 afbeeldingen collecties Naturalis

 eventueel prentenboek  

‘Kobe maakt een museum’  

van Åshild Kanstad Johnsen
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Een eigen museumDat kun je thuis ook!Veel plezier!

Verzamel
Bedenk eerst  
een thema voor je verzameling. 

Voorbeelden zijn: 
	stenen 
	schelpen 
	veren 
	takjes 
	bladeren 
	zaden 

maar je kunt ook kiezen voor: 
	dingen met stippen of strepen
	groene dingen
	kleine dingen
	van klein naar groot
	holle en bolle dingen
	of nog iets heel anders

Verzamel tien dingen.

Verken
In Naturalis zie je een hele grote verzameling  
dieren, planten, schelpen, stenen, eieren, veren  
en andere natuurdingen.  
We hebben nog veel meer dan wat alleen  
in het museum staat.  

Bekijk samen de afbeeldingen van:  
verzamelingen uit de collectie van Naturalis.  
Er staat een korte toelichting onder elke dia.

Een eigen museum, dat kun je thuis ook.  
Stel in een doos een verzameling tentoon. 
 
Een museum in één doos is al leuk,  
maar nog leuker wordt het als je meer dozen  
tot een groter museum kunt stapelen.  
Maak er zelf een paar of laat iedereen  
in je gezin een een eigen doos inrichten.
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https://docs.google.com/presentation/d/1H7j_-QiT_l3GkevabpNUivGRigH3wxRWcBdUBgSNTlM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1H7j_-QiT_l3GkevabpNUivGRigH3wxRWcBdUBgSNTlM/edit?usp=sharing

