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.

Walviszaal
1. Van welke walvis is het grote skelet dat je ziet hangen?

2. Wat zijn de twee grote botten die je naast dit skelet op de grond ziet
liggen? En van welke walvis zijn deze?

3. Hoe lang is de potvis die je in de zaal ziet hangen?

___________ meter

Ga op zoek naar de vitrine die gaat over de potvis.

4. Wat eet een potvis het liefst?
Zet een kruisje bij het juiste antwoord.

Loop nu de gang in, naar het reiskabinet van Kapitein Severein.

Kapitein Severein
5. Uit welke delen van de wereld komen deze voorwerpen? Trek een lijn van
het voorwerp naar het werelddeel waar het voorwerp vandaan komt.
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Loop nu de zaal uit en ga rechtdoor richting Verwonderland, (zaal 1). Verwonderland bestaat
uit allerlei kleine eilanden. Ga op zoek naar het eiland “Drukken en Drollen”.

Verwonderland (zaal 1)
6. Kijk in de grote wc’s. Welk dier heeft de wc het meest vies gemaakt?
Zet een kruisje bij het juiste antwoord.

Loop naar de bijenkorf en zoek de honingpotjes aan de buitenkant.

7. Hoe vertelt een bij aan haar volk dat ze bloemen heeft gevonden?
Zet een kruisje in het juiste rondje.
Met behulp van een dansje.
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Loop nu de zaal uit en ga Verwonderland (zaal 2) in.

Verwonderland (zaal 2)
Mooie ganzen hè?
Kun jij ook vliegen als een gans? Probeer het maar!
Loop langs de pauw naar het tuinhekje. Daar hangt een bord over de pissebed.

8. Waarom zijn pissebedden zo belangrijk?

Loop naar de vitrine “Zaai goed”

9. In de vitrine staan dieren en planten.
Welke dieren verstoppen hun eten?
______________________________________

__

10. Waarom is het goed voor de natuur dat zij hun eten verstoppen?

____________________________________________________________________
Loop nu zaal 2 uit en ga via de trap naar beneden, richting het Open atelier.

Open atelier
11. Wat doen ze hier?

12. Zie je de reiger op de tafel staan? Waar is die mee opgevuld?

13. Hoe voelt de huid van een brilkaaiman?

14. Hoe voelt de huid van een haai?

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

Weeshuisschooltje
Bekijk het filmpje.

15. Tussen 1675 en 1950 was dit gebouw een
___________________________
16. Hoe werden de wezen die hier woonden
genoemd?

17. Waar schreven de wezen mee?

Loop nu richting de balie en ga helemaal naar boven, naar Darwins zolder.

Darwins zolder
Loop maar rond en bekijk alles goed.
Op de houten vloer vind je witte nummers. Loop naar nummer 5.

18. Bekijk het filmpje van de vos en de egels.
Wat heb je hier van geleerd?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
________________________________________
___________________________________

Ga nu op zoek naar nummer 7 op de houten vloer. Hier staat een bord
met tekeningen van de ijsbeer en de bruine beer.

19. Wat was er eerder de bruine beer of de ijsbeer?
Kun je dat hieronder uitleggen?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Bedankt voor jullie bezoek!

