Je gaat kiezen wat je wilt verzamelen en schrijft dit op je werkblad.
Dit mag van alles zijn: speciale stenen, mooie bladeren, fossielen of speciale voorwerpen
(denk aan munten of oude postzegels).

Nu ga je verzamelen, zoveel mogelijk en verschillende soorten.
Als je bijvoorbeeld stenen hebt gekozen ga je nu heel veel stenen verzamelen en
verschillende soorten stenen.

Als je een kleine verzameling hebt kan je elk voorwerp/ object een naam geven en een
nummer.
Zo weet je precies wat je hebt en hoe alles heet.
Je schijft alles wat je hebt met naam en nummer op het werkblad.
Je maakt voor ieder voorwerp nu ook een apart briefje met de naam en het nummer van het
voorwerp. (gebruik hiervoor het laatste stuk van het werkblad)
Dit briefje leg je bij het voorwerp in het museum straks, zo weet je precies wat je hebt en of
alles compleet is.



Uniek nummer, begin bij 1



Wetenschappelijke/ speciale naam



Datum wanneer het fossiel/ voorwerp gevonden is



Exacte vindplaats van het fossiel/ voorwerp

Nu heb je alle spullen verzameld, ze een naam gegeven en genummerd en nu kunnen we het
mini-museum gaan bouwen.
Wat heb je hiervoor nodig:
-Kartonnen doos (groot of klein, kijk hoe groot je verzameling is)
-Extra papier of karton
-Kleurpotloden, stiften of verf, gekleurd papier
-Schaar
-Lijm
-Versiering
Nu ga je in de kartonnen doos een verdeling bouwen met vakjes.
In ieder vakje maak je een mooie plek voor een voorwerp uit jouw verzameling.
De vakjes kunnen geverfd of gekleurd worden. Als ieder vakje mooi is zoals jij het wil leg je
de verzameling erin.
Nu mogen ook de briefjes erbij met de namen en nummers.
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