Rijksmuseum Boerhaave is nu helaas gesloten. Maar… ook zonder
in het museum te zijn kun je van alles ontdekken over de wereld van
de wetenschap! We plaatsen elke week een nieuwe opdracht of
proef op onze website en op ons Youtube-kanaal. Doe je ook mee?
Voor wie? Leuk vanaf 4 jaar eventueel met een begeleider.
Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat we allemaal zoveel
mogelijk thuisblijven?
Thuisblijven doen we om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen
besmet raken met het coronavirus. Wanneer je last hebt van neusverkoudheid,
een loopneus, keelpijn, een lichte hoest of koorts tot 38 graden Celsius en
daarboven zit er niets anders op: je moet thuis goed uitzieken!
In Rijksmuseum Boerhaave leer je van alles
over gezondheid en ziekte. Een van de zalen
was lang geleden zelfs een echt ziekenhuis!
Het was vroeger heel anders in het ziekenhuis
dan nu. Dat kwam omdat ze niet wisten hoe
ziektes zich verspreidden. Nu weten we dat
wel. Door een supervergrootglas met de naam
‘microscoop’ weten we nu zelfs hoe het
coronavirus er uit ziet!

Door het coronavirus is ons leven nu best wel veranderd, we gaan even niet
naar school en ook niet naar de sportclub. Ook is het goed om niet te veel
andere mensen aan te raken. Dit doen we zodat we dat gekke groene beestje
van hierboven niet aan andere mensen doorgeven. Het leven is nu even
anders, nieuwe dingen zijn vaak spannend, en soms een beetje eng. Vandaag
hebben we een opdracht waardoor je het coronavirus hopelijk minder eng gaat
vinden!





Schaar
Potloden, stiften of gekleurde pennen
Lijmstift of plakband

Stap 1:


Print het A3-vel uit van
rijksmuseumboerhaave.nl/jong

Stap 2:


Kies de armen, benen, ogen, monden,
tentakels en hoorns uit die jij graag wilt
gebruiken en knip ze uit.

Stap 3:


Kleur alle losse onderdelen van jouw
monstertje. Is jouw monster lief of juist
eng? En is hij stekelig of zacht? Wat eet
hij graag? Gebruik je fantasie!

Stap 4

Plak alle onderdelen nu aan elkaar
zoals jij je coronabeestje voor je ziet!
Geef je hem ook een naam?

Stap 5


Gefeliciteerd, je hebt nu je eigen
coronamonstertje!

Deel je resultaat met #ontdekwetenschap!
Wil je meer leuke proefjes en
opdrachten zien? Kijk dan op:
Rijksmuseumboerhaave.nl/jong

