wie eet wat?

NL

voor families met kinderen vanaf 3 jaar en ouder

Kijkvragen

Het leven in Amsterdam

Wat vind jij heel lekker? En wat vies?

Zin in meer?

Kijk voor meer informatie op amsterdammuseum.nl/kinderen
Hier kan je ook zien welke praatplaten er nog gaan komen.
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In het Amsterdam Museum is er voor families met kinderen
(4 t/m 12 jaar) nog veel meer te beleven.
- Het Kleine Weeshuis
- DNA familiespoor
- Familieactiviteiten in de schoolvakanties

AMSTERDAM MUSEUM
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Het leven in Amsterdam
Op de praatplaat zie je dingen uit het centrum van Amsterdam
door de eeuwen heen. Met deze plaat kan je door het museum lopen.
Als je goed kijkt, zie je dingen uit de plaat op zaal.
Soms zelfs precies hetzelfde!
Het maakt niet uit welke route je neemt, met welke vraag je begint,
hoeveel vragen je doet of hoe lang je ergens blijft.
Alles is goed, niets is fout. Veel plezier!
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Wie op de plaat heeft dit aan? En wie in deze zaal?
Wat draag jij graag? Waarom?

kleur

vorm

Welke dingen op de praatplaat hebben deze kleur?
Kijk nu eens om je heen. Wat zie je nog meer in deze kleur?
Wat is jouw favoriete kleur?

Zie je dit dier op de praatplaat?
Kijk eens rond. Zie je dieren in deze zaal? Zoja, welke?
Voor welk dier zou jij een keer willen zorgen?

Zie je iemand op de praatplaat wie zich ook zo voelt?
Wijs nu iemand op een schilderij aan. Hoe kijkt hij of zij?
Waarom denk je dat hij/zij zo kijkt? Voel jij je weleens zo?

Herken je een letter op de plaat?
Wat zie je op de praatplaat wat met deze letter begint?
En wat hier in deze zaal? Noem ze eens op.

1. Kies een kijkvraag, bijvoorbeeld kleur of dier.
2. Wijs 1 ding aan uit het vakje.
3. Lees de vraag.
4. Zoek het antwoord.
5. Vind je het leuk om eigen vragen te bedenken?
Gewoon doen!
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Wat op de plaat heeft deze vorm? En wat in deze zaal?

tellen

Hoeveel zie je hiervan op de plaat?
Hoe gingen mensen lang geleden naar een andere stad?
Hoe zijn jullie zelf hier gekomen?

houding
Ga net zo staan of zitten als iemand op de plaat of in de zaal.
Laat de ander raden wie je nadoet.

