Cultuureducatie met Kwaliteit
Doorlopende leerlijn erfgoed
Groep 1- 2

Deze leerlijn is ontwikkeld door Stadsmuseum Zoetermeer.

‘Harry Houtworm woont in
het Museum’

Informatie over ‘Harry Houtworm woont in het Museum’
Groep 1/2, Les ‘Harry Houtworm woont in het Museum’, 1 les van ca. 60 minuten.
Doel van de les:
Met behulp van het prentenboek en de tas met museumvoorwerpen maken de leerlingen op een speelse
manier kennis met erfgoed en musea.
Locatie:
Op school in de klas.
Kosten:
Museumles € 42,50.
Materiaallijst:

De museumdocent neemt het Prentenboek en een tas met voorwerpen
mee.
Klaarzetten: de stoelen in ‘kring-opstelling’ en teken- en kleurmateriaal,
scharen en lijm (bijvoorbeeld pritstiften).
Afhankelijk van de samenstelling van de groep (jongste,
middengroepers, oudste kleuters) maakt de leerkracht gebruik van:
Bijlage 1: Kleurplaat ‘Harry Houtworm’ op school geprint op A4 papier.
Bijlage 2: Knipblad ’Harry Houtworm’ op school geprint op A4 papier.
Optioneel: Zwart of gekleurd - liefst wat stevig - papier A4.

Introductie les:

Prentenboek

Wat staat er in
Dit is Harry!
Wat hebben we
Harry’s
geleerd?
museum?
De museumdocent leest het speciale prentenboek voor over Harry Houtworm die in het museum woont. Met
behulp van vragen, opdrachten en voorwerpen uit het museum, wordt het verhaal onder begeleiding van de
museumdocent besproken. Na het verhaal maken de leerlingen hun eigen Harry Houtworm.

Deze lessenreeks sluit aan bij de doorlopende leerlijn
Cultuureducatie met Kwaliteit in Zoetermeer. Meer
informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit vind je hier.
De leerlijn erfgoed is ontwikkeld door Stadsmuseum
Zoetermeer. Neem bij vragen contact op via
mwijgerinck@stadsmuseumzoetermeer.nl.
mvandijk@stadsmuseumzoetermeer.nl

‘Harry Houtworm woont in het Museum’
Groep 1-2, les ‘Harry Houtworm woont in het Museum’, gegeven door de museumdocent in de klas.
Lesdoel:

De leerlingen maken kennis met Harry Houtworm die in een museum
woont en met de voorwerpen die in zijn museum staan. Hierdoor leren ze
spelenderwijs over erfgoed en musea.

Benodigde materialen:

Duur:

De museumdocent neemt het Prentenboek en een tas met voorwerpen
mee.
Klaarzetten: de stoelen in ‘kring-opstelling’, teken- en kleurmateriaal,
scharen en lijm (bijvoorbeeld pritstiften).
Afhankelijk van de samenstelling van de groep (jongste,
middengroepers, oudste kleuters) maakt de leerkracht gebruik van:
Bijlage 1: Kleurplaat ‘Harry Houtworm’ op school geprint op A4 papier.
Bijlage 2: Knipblad ’Harry Houtworm’ op school geprint op A4 papier.
Optioneel: Zwart of gekleurd - liefst wat stevig - papier A4.
Ca. 60 minuten.

Opdrachten:

Prentenboek

Wat staat er in
Harry’s
museum?

Dit is Harry!

Wat hebben we
geleerd?

Introductie:
De museumdocent leest het speciale prentenboek voor over Harry Houtworm die in het museum woont. Met
behulp van vragen, opdrachten en voorwerpen uit het museum, wordt het verhaal onder begeleiding van de
museumdocent besproken. Na het verhaal maken de leerlingen hun eigen Harry Houtworm.

Oriënteren:

Prentenboek

10 minuten

Opdracht: De museumdocent leest het speciale prentenboek ‘Harry Houtworm woont in het museum’
voor. Na het voorlezen introduceert de museumdocent de voorwerpen.
Reflecteren: Samen met de leerlingen bespreekt de museumdocent het verhaal kort na.

Onderzoeken:

Wat staat er in Harry’s museum?

20 minuten

Opdracht: De museumdocent doet samen met de leerlingen opdrachten met de voorwerpen.
Reflecteren: Zou jij net als Harry in een museum willen wonen?

Uitvoeren:

Dit is Harry!

Naar eigen inzicht

Opdracht: De leerlingen maken hun eigen Harry met behulp van de kleurplaat of het knipblad. De
leerkracht schat in welke leerlingen met de kleurplaat of het knipblad aan de gang gaan. De oudere kleuters
kunnen de delen van Harry uitknippen, daarna op een (zwart) vel (eventueel karton) plakken en kleuren met
vetkrijt, wasco of vingerverf. De museumdocent begeleidt samen met de leerkracht de knutselactiviteit.
Reflecteren: We bespreken de verschillende Harry’s en maken er – indien mogelijk - een kleine
tentoonstelling van.

Evalueren:

Wat hebben we geleerd?

10 minuten

Opdracht: De museumdocent sluit de les af en leest de laatste bladzijde van het prentenboek voor.
Reflecteren: De museumdocent hangt als afsluiting in de klas de poster ‘Harry was hier’ op.

