Welkom in het Natuurmuseum Fryslân.
Het thema van het museum 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 bekijken 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.

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

Wal-vis-zaal
1.Kijk in de walviszaal. Verbind de zinnen met de plaatjes
Ik kan wel 30 meter lang worden

Met mijn tand maak ik indruk op de vrouwtjes

Ik eet het liefst inktvis

Loop naar de tanden van de potvis.

De potvis houdt zijn voedsel gevangen
met zijn tanden en slikt het dan in
eén keer door.

2. Waarom kan hij niet kauwen?
Zet een kruisje bij het juiste antwoord.
Zijn tanden zijn te groot om mee te kauwen.
Hij heeft geen boventanden en ook geen kiezen om mee te kauwen.
Kauwen lukt niet onder water.

3. Maak de tekening van de potvis af.

Loop nu langs de potvis naar Kapitein Severein.

Ka-pi-tein Se-ver-ein
Luister naar de kapitein.
4. Welk dier praat tegen de kapitein? Kleur het juiste rondje in.

papegaai

kikker

kat

5. Wat eten tijgers? Kleur het juiste rondje in.

brood

fruit

vlees

Loop nu de zaal uit en ga rechtdoor. Ga nu zaal 1 van Ver-wonder-land binnen.

Ver-wonder-land (zaal 1)
Loop hier maar naar toe
6. Speel het spel ‘zoek de albino’ ,
hoeveel albino’s heb je gezien?
Ik tel

albino’s.

Zie je de grote neus? Ga er maar in.

7.

Aan de wand hangen veel neuzen.
Welk dier heeft de langste neus?

Ver-wonder-land (zaal 2)
8. Bekijk het kaartje van Friesland met ganzen er op.
Hoe heten de ganzen die je op de eilanden ziet staan?
Zet een kruis bij het juiste antwoord.

rotganzen

Canadese ganzen

brandganzen

Loop een stukje door naar de mi-cro-scoop.

9. Weet jij wat de gans heeft gegeten?

gras

appel

vlees

Loop verder naar het eiland Zaai goed.

10. Planten maken gebruik van de wind, het water, dieren en mensen om hun
zaden te verspreiden. Kijk maar in de vitrines hoe dat gaat.
Hoe verspreiden dieren hun zaden?
Zet een rondje om de juiste antwoorden.

Sommige dieren leggen een wintervoorraad aan.

Zaden kleven aan de vacht.

Zaden worden weggeblazen.
Zaden worden opgegeten en uitgepoept.

Zie je de grot? Loop er maar naar toe..

Cool !!!

11.
We gaan 30.000 jaar terug in de tijd. Naar de laatste ijstijd.
In Nederland liepen toen mammoeten en wisenten rond.
Bekijk de botten van een steppewisent.
Hoe hoog en hoe lang kon een steppewisent worden?
Zet de lengte en hoogte bij de grottekening hieronder.

hoogte:

lengte:

Loop nu de zaal uit en ga met de trap naar beneden. Loop over het binnenplein, links
achterin de hoek is de ingang van het Open Atelier.

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

Donzig

Ruw

Zacht

13. Wat doen ze in het
Open Atelier?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loop nu over de binnenplaats naar het weeshuisschooltje.

Wees-huis-schooltje
Ga maar zitten en bekijk de film.
14. Wat voor een dier is Mies?

aap

kat

das

15. Los de rebus op.

teen

-t

postzegel

- postz

scheet

- sch

wortel

- tel
+ men

…………………………………………………………………….
Loop nu richting de balie en ga met de trap helemaal naar boven naar Darwins zolder.

Darwins zolder
Loop hier maar rond en bekijk alles goed. Op de houten vloer staan witte
nummers, loop naar nummer 7.

16. Bekijk het bord met tekeningen van de ijsbeer en de bruine
beer. Wat is handig voor een beer om in een sneeuwomgeving
te overleven?
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Loop nu naar nummer 6.

17. Speel het spel met de vlinders. Wat heb je geleerd?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Bedankt voor jullie bezoek!
Tot ziens!

