
Wat leuk dat jullie naar Muzee komen voor de 
Cultuurmenu les: Kijk, een schelp! 

Wij verheugen ons op jullie bezoek! Hierbij 
sturen we jullie alvast wat meer informatie ter 
voorbereiding en voor de verwerking van de les. 

Tot ziens in Muzee Scheveningen! 

Team educatie  
educatie@muzee.nl

BESTE LEERKRACHT
VAN GROEP 1-2

VOOR DE LEERKRACHT
MUSEUMOMSCHRIJVING 
In Muzee nemen we de leerlingen mee naar 
het strand en de Noordzee. Wat is het strand 
eigenlijk? En wat voor verschillende soorten 
dieren leven daar? Samen nemen we ‘een kijk-
je onderwater’. We gaan onderzoek doen naar 
schelpen en spelenderwijs ontdekken we dat 
er diertjes in de schelpen leven. We onderzo-
eken het ontstaan en de groei van een schelp 
en we leren verschillende schelpen herkennen. 
Leerlingen mogen de zeesterren, krabben en 
andere dieren uit de Noordzee bekijken en 
aanraken. Tot slot ‘zwemmen’ de leerlingen 
door de donkere diepzee. 
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/muzeescheveningen          @muzeescheveningen          /muzeeschevening
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DOELSTELLINGEN VAN DE LES 
De leerlingen ontdekken dat Muzee 
verschillende verzamelingen heeft maar ook zelf 
onderzoek doet naar de objecten die het museum 
in bezit heeft. De leerlingen ontdekken spe-
lenderwijs welke dieren in en rond de Noordzee 
leven. Ze worden aangespoord om zelf onderzoek 
te doen naar een eigen gekozen schelp (vorm, 
kleur, groei, structuur, etc.) Ze krijgen het besef 
dat de schelpjes die ze op het strand vinden lege 
huisjes zijn van schelpdieren. 
 
BEGELEIDING 
Graag twee extra begeleiders meenemen naar de 
museumles. 

BUSVERVOER 
Mocht de bus onderweg verhinderd zijn en/of 
mochten jullie later arriveren, laat dit dan aan 
Muzee Scheveningen weten via telefoonnummer 
070 350 0830. 
 
VOOR DE LEERLING ter voorbereiding 
•  Wie is er wel eens op het strand geweest?
•  Wat heb je daar gedaan? 
•  Heb je ook iets gevonden op het strand? 

Neem je strandvondsten mee naar school. Laat ze 
zien er vertel erover!

Als extra voorbereiding op de les kunnen jullie 
kijken naar onderstaande filmpjes: 

https://schooltv.nl/video/schelpen-zoeken-ki-
jk-en-luister/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kHzvUJ_
D1eU&ab_channel=VroegeVogels
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VOOR DE LEERKRACHT  
activiteiten voor na de museumles 

Strandtafel
Na de museumles kunnen de leerlingen aang-
espoord worden om zelf naar het strand te 
gaan. In de klas kan herhaald worden wat ze op 
het strand kunnen vinden. Aansluitend kan in 
de klas een strandtafel gemaakt worden met de 
vondsten.
 
Gips afdruk
Met gips kan je ook gemakkelijk een afdruk 
maken van een schelp hierdoor raken de leerlin-
gen in aanraking met de vorm en structuur van 
een schelp.

Benodigdheden:
•  Gips
•  Zand (hard/nat)
•  schelpen
 
Druk de schelpen in het zand met de bovenkant 
naar beneden zodat er al een structuur ontstaat 
in het zand. Haal de schelp voorzichtig uit het 
zand en giet daarover een het gips. Wacht 
totdat het is uitgehard en je hebt een gipsen 
schelpje wat de leerlingen eventueel kunnen 
verven of in kleuren.
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LIEDJES 
 
DE MOSSELMAN 
Zeg ken jij de mosselman
De mosselman, De mosselman
Zeg ken jij de mosselman
Die woont in Scheveningen

Ja ik ken de mosselman,
De mosselman, De mosselman
Ja ik ken de mosselman
Die woont in Scheveningen

Samen kennen we de mosselman
De mosselman, De mosselman
Samen kennen we de mosselman
Die woont in Scheveningen
 
TIEN KLEINE VISJES 
Tien kleine visjes zwommen naar de zee.
Nee zei de moeder, ik ga niet mee.
Ik blijf liever in de vieze oude sloot,
want in de zee zwemmen haaien en die bijten je…
Blub blub, blubberdieblub
Blub blub, blubberdieblub

Negen kleine visjes zwommen naar de zee.
Nee zei de moeder, ik ga niet mee.
Ik blijf liever in de vieze oude sloot,
want in de zee zwemmen haaien en die bijten je…
Blub blub, blubberdieblub
Blub blub, blubberdieblub

Etc.

Een klein visje zwom naar de zee.
Nee zei de moeder, ik ga niet mee.
Ik blijf liever in de vieze oude sloot,
want in de zee zwemmen haaien en die bijten je…
Hap!!!!
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KINDERBOEKEN
 
OVER HET STRAND EN DE ZEE
•  Alles in de wind, liedjes over varen en de zee, 
Mies van Hout (ISBN 9789047705291) 

•  Het zinderende zee boek, Yuval Zommer 
(ISBN 9789047710141) 

•  De kleine walvis, Benji Davies (ISBN 
9789024569489) 

•  De Mooiste Vis van de Zee, Marcus Pfister 
(ISBN 9789055791910) 

•  O, o Octopus, Elle van Lieshout (ISBN 
9789047701835)
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