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Voorwerpen in het museum
Vroeger was alles anders… Of toch niet? Dat gaan jullie onderzoeken aan de hand van een
aantal voorwerpen. De voorwerpen worden bewaard in de opslagruimte van de
Oudheidkamer in Holten. Dat betekent dat de voorwerpen al heel oud zijn!

Je gaat met de klas naar de Oudheidkamer. Daar gaan jullie in groepjes van twee met deze
opdracht aan de slag. 

Van je juf of meester krijg je drie keer een foto van een oud voorwerp. Deze voorwerpen
zoek je in het museum op.

Opdracht 1
Weet jij wat voor voorwerpen dit zijn? Misschien herken je ze direct, misschien ook niet.
Daarom ga je de voorwerpen eerst goed onderzoeken. Daarvoor gebruik je de kijkkaarten.
Vul voor ieder voorwerp een kijkkaart in. 
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Voorwerpen in het museum
Kijkkaart voorwerpen Oudheidkamer Holten

KIJK wat je in kunt invullen; de rest blijft open.

Vragen

Hoe groot is het voorwerp ongeveer? 
(pak hiervoor de centimeter)

Van welke materialen is het gemaakt?

Welke kleur of kleuren zie je?

Zie je letters of tekens? 

Zo ja, welke letters of tekens zie je?

Is het voorwerp beschadigd?

Zo ja, wat is er beschadigd?

Hoe zal het komen dat juist dit beschadigd is?

Is het met de hand gemaakt of met machines?

Waarvoor werd het voorwerp gebruikt?

Wie zal het gebruikt hebben?

Hoe vaak werd het gebruikt?

Zou je het nu nog kunnen gebruiken?

Waar zou het voorwerp gestaan kunnen 
hebben? 

Vul in of omcirkel het goede antwoord. 

Antwoorden

. . . . . . cm      

ja                                                        nee

ja                                                        nee

met de hand                            met machines

Elke dag      Paar keer      1 keer in      1 keer in       1 keer in
de week       de week     de maand      het jaar

ja                                                        nee
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Voorwerpen in het museum
Naam voorwerp:

Tekening
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Voorwerpen in het museum
Opdracht 2
Nu je de voorwerpen in het museum onderzocht hebt, ga je opnieuw op onderzoek uit. Je
gaat op zoek naar de moderne versie van één van de oude voorwerpen. 
Wat is de moderne versie? Stel, je hebt een oude broodrooster, dan ga je thuis op zoek naar
een moderne, nieuwe broodrooster. Maak hier een foto of een tekening van.
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Voorwerpen in het museum
Opdracht 3
Nodig: kleurpotloden, foto of tekening van het moderne voorwerp

Je gaat een poster maken over één van de voorwerpen die je onderzocht hebt.

1. Van je juf of meester krijg je een bijna lege poster. Je ziet drie kolommen: vroeger, nu en
straks. Jij gaat de poster invullen.

2. Maak een tekening van het oude voorwerp in de kolom vroeger. Let goed op de kleuren,
vorm en grootte.

3. Plak de foto of tekening van het moderne voorwerp in de kolom nu.
4. Bedenk nu hoe het voorwerp er volgens jou over 50 jaar uit zal zien. Teken jouw ontwerp

in de kolom straks.
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