Welkom in het Natuurmuseum Fryslân.
Het thema van het Natuurmuseum is de natuur van Fryslân.
Drie verdiepingen vol informatie, bijzondere dieren en planten,
opdrachten, proefjes, spelletjes en andere verrassingen nodigen
uit om ontdekt te worden.
In de Fûgeltsje Boschzaal zijn wisselende tentoonstellingen te zien
waardoor er altijd iets nieuws te beleven is.

Hoe werkt de museumexpeditie?
In de grijze balkjes lees je de namen van de zalen.
Als je met een klas komt doe je de opdrachten in een groepje.
Elk groepje begint in een andere zaal met de opdrachten.

Bij dit symbool lees je waar je naar toe moet lopen.

Loop vanaf de balie met de trap naar boven, naar de eerste verdieping. Dit is de walviszaal.

Wal-vis-zaal
Kijk in de wal-vis-zaal.

1.

Ver-bind de woorden met de plaatjes.
Potvis ●
Dolfijn ●

●

Narwal ●

●

2.

De potvis heeft veel tanden.
Hoeveel tanden tel jij?
_______________ tanden

Loop nu langs de potvis naar Kapitein Severein.

●

Ka-pi-tein Se-ve-rein
Luister naar de ka-pi-tein.

3.

Welk dier praat tegen de ka-pi-tein? Zet een kruisje bij het juiste dier.

p a - p e- g a a i

k i k-k e r

Kijk eens om je heen.

4.

Welk dier vind jij het mooist?
_____________________________________________

Loop nu de zaal uit en ga rechtdoor. Ga nu zaal 1 van Verwonderland binnen.

kat

Verwonderland (zaal 1)
Kijk maar even goed rond, hier is heel veel te zien.

Loop hier maar naar toe

5.

Hoeveel kuikentjes kun jij hier vinden?

6. Zet de plaatjes in de goede volgorde.

Loop nu naar de bijenkorf.

7. Welke letters missen hier?

I

M

E

R

I J

N E C

A R

Loop nu de zaal uit en ga rechtdoor. Ga nu zaal 2 van Verwonderland binnen.

Verwonderland (zaal 2)
Loop een stukje verder. Zie je het bankje van de foto? →
Ga daar maar naar toe.

8. Kijk eens onder de gieter. Welke beestjes zie je?
Teken een
rondje om het juiste dier.

Loop een

stukje verder.

9. Ga maar op de schommel zitten en speel het
vogelspel.

Loop hier naar toe

Zien jullie de grot? Loop er maar naar toe.

10. Bekijk de botten van de step-pe-wi-sent.
Hoe zou dit dier eruit hebben gezien? Zet een kruisje bij het juiste dier.

Loop de zaal uit en ga met de trap naar beneden. loop over het binnenplein naar de linkerhoek
achterin, naar het Open atelier.

Open atelier
11. Kijk maar rond. Je mag ook best iets vragen.
Zie je de huiden aan de muur? Hoe voelt de huid van een haai?

Donzig

Ruw

Zacht

Loop nu langs de grote kikker en ga dan door de derde deur links.

Weeshuisschooltje
Ga maar lekker zitten en bekijk de film.

12. Het Natuurmuseum Fryslân was vroeger een:
a) museum

b) school

c) weeshuis

Loop nu naar de balie, dit is bij de ingang en ga met de trap helemaal omhoog naar Darwins zolder.

Darwins zolder
Loop maar rond en bekijk alles goed.
Heb je de ladekastjes gezien? Loop er maar naar toe.

13. Schrijf hier de naam van één dier (uit de laatjes) op dat het meest lijkt op de dieren
die je op de plaatjes hieronder ziet.
_____________________________________________________________

14. Zijn de huid, kop of poten van de dieren hieronder gelijk aan het dier dat je in het
laatje hebt gevonden? Zo ja, teken dan een cirkel om de huid, kop of poten
hieronder.

krokodil

salamander

hagedis

Bedankt voor jullie bezoek! Bij de balie kun je een antwoordenlijst krijgen.
Tot ziens!

