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1. Dyn spesjale skat 

(Yn de klasse)

Opdracht 1

Sjoch ris goed om dy hinne. Watfoar foarwerp falt dy op? Skriuw hjir mar op wat it is:

Wêrom hast dat foarwerp útsocht? Set mar in krús troch 2 fakjes, krekt as hjirneist:

Moai

Kleur

Foarm

Net moai

Sacht

Leuk

Spesjaal
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Opdracht 2

Sommige foarwerpen binne freeslik belangryk. Sa belangryk datst se foar altyd bewarje wolst!
Sa’n foarwerp neame wy in skat. Hasto ek sa’n belangryk foarwerp, sa’n echte skat?
Wat is dyn skat?
Wêrom is dyn skat sa belangryk?

Hoe sjocht dyn skat der einliks út? Tekenje dyn skat nei yn it grutte lege fak hjirûnder.
Watfoar wurden hearre by dyn skat? Lûk mar in lyntsje fan it goede wurd nei dyn tekening.

Dit is myn skat:
Sacht

Stof

Rûn

Lyts

Grut

Fjouwerkant

Moai

Papier

Stiet it goede wurd der net by? Do meist sels ek wurden opskriuwe yn de lege fakjes!

2. Dyn museumskat

(Yn it museum)

Opdracht 3

No giest op syk nei in skat. Hast al ien fûn? Meitsje dan dizze fragen!
Hoe sjocht de museumskat der út?			
Antwurden
Is dyn skat grut of lyts	

Grut

Lyts

Watfoar kleuren hat dyn skat? 			

Read			

Grien

								

Giel 			

Blau

Wat fynsto moai oan dyn skat?

Wat fynsto net moai oan dyn skat?

Wêr is de museumskat fan makke?			

Antwurden					

Wêr is dyn skat fan makke? 				

Hout			

Glês

								

Metaal 		

Ferve

								

Papier 		

Hoe tinkst dat dyn skat oanfielt?

		

Hurd			



Sacht

								
Watfoar foarm hat dyn skat? 				

Rûn		

								

Trijehoeke

Wat waard der mei de museumskat dien?

Fjouwerkant 	
Oare foarm

Antwurden				

Wat is de namme fan dyn skat?

Wa brûkten dyn skat?

Wêr waard dyn skat foar brûkt?	

Kinsto dyn skat ek brûke? 				

Ja			

Nee

Ast dyn skat oan ien jaan mochtst, 		
oan wa soest him dan jaan?
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Opdracht 4

Hoefolle is dyn museumskat wurdich? Folje de weardemjitter yn. Krús grien oan wannear’tsto it bysûnder fynst
en krús read oan wannear’tsto it minder bysûnder fynst.

Bysûnderheden fan myn museumskat				

JA

NEE

Hy is moai
Hy is djoer
Hy is seldsum
Hy is âld
Myn museumskat hat fan in hiele bekende persoan west
Ik soe wol sa’n museumskat hawwe wolle
Hy wurdt goed bewarre yn it museum
Totaal oantal kearen grien:
Totaal oantal kearen read:


3. Myn museumskat is de grutste
skat fan Fryslân!
(Yn de klasse)
Opdracht 5

Folje de fragen sa goed mooglik yn.
Myn museumskat is in:

Kinst him sjen yn
Ik fyn him moai omdat
Myn museumskat is

wol

of

net

âld.

net

seldsum.

Ik soe him wol hawwe wolle omdat
Myn museumskat is

wol

of

Ik fyn dat elkenien him sjen moat omdat
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