Lijst met gestolen museumstukken:
O

De trots van het museum: ‘land art’, een kunstwerk van natuurlijke materialen.

Je maakt een kunstwerk met de natuur, in de natuur. Je mag alles wat je vindt in de natuur gebruiken, maar er worden geen planten of vruchten afgetrokken.
O

De schatkist vol gevoelens

Het bos barst van verschillende gevoelens: zacht, hard, koud, warm, prikkend, stekelig, wollig,
slijmerig, droog, nat, ruw, glad…. Kan jij er 6 terugvinden? Verzamel deze gevoelens in een eierdoosje.
O

Het mysterieuze kleurenpalet

Het bos zit ook vol met kleuren! Kijk maar eens goed rondom jou. Vind je iets rood, paars, geel,
blauw, wit en grijs? Verzamel de kleuren in een eierdoosje. Wees wel voorzichtig met de levende natuur!
O

De schilderijtjes van de4 seizoenen: ‘Lente’, ‘Herfst’, ‘Winter’ en ‘Zomer’.

Wist je dat je geen verfborstels nodig hebt om een kunstwerk te maken? Je kan ook schilderen
of tekenen met de materialen uit de natuur. Maak mini-schilderij of tekening over elk seizoen.
Denk na over de kleuren en het materiaal dat je gebruikt. Zo kan de lente heel fris en fijn zijn,
in tegenstelling tot de bruingele, sombere herfst.
O

De kast van kleine, levende natuur

In het museum stond ook een kast vol met glazen potjes met bodemdiertjes uit het bos. Alle
diertjes zijn gestolen, er moeten dus nieuwe diertjes gezocht worden. Het mogen dode diertjes
zijn, maar ook levende, dan laten we ze bij sluitingstijd van het museum terug vrij. Je kan ze
zoeken onder stenen, onder takken of in het groen. Let wel op wanneer je de diertjes vangt,
probeer ze voorzichtig in een loupepotje te steken. Hieronder vinden jullie een lijst van de diertjes die jullie mogen verzamelen. Vergeet niet om elk diertje van een naamkaartje te voorzien.
Ken je het diertje niet bij naam? Dan kan je een zoekkaart gebruiken.
Duizendpoot, miljoenpoot, spin, pissebed, oorworm, mier, naaktslak en huisjesslak, kever, regenworm…
O

De museumkeuken

In het bosmuseum stond ook een keukentje, waarin allerlei lekkers uit de natuur tentoongesteld
was. Nu, de dieven hadden blijkbaar ook honger, want al het lekkers is verdwenen. Kunnen wij
de keuken terug aanvullen met enkele eetbare planten of vruchten uit het bos?
Enkele eetbare planten zijn duizendblad, brandnetel, paardenbloem, klaver (witte en rode), daslook, madeliefje, look zonder look, maarts viooltje, paarse smeerwortel, witte dovenetel…

