LESBRIEF AFSLUITENDE LES (groep 4,5,6,7, (8))
Museum Speelklok biedt verschillende mogelijkheden aan als afsluitende les. Kies naar
eigen inzicht uit één van de onderstaande opdrachten, of maak een combinatie. Er staat
voor elke groep wel een passende opdracht tussen! Aan elke opdracht hangt een
tastbaar eindresultaat, dat kans maakt om een plaatsje te krijgen op de website van het
museum.
De leerlingen m aken ieder iets (een tekstje, tekening, reclame film of m uziekje). Sam en m et de
leerlingen kies je de drie leukste, beste of gekste resultaten uit. Je stuurt ze per em ail naar
Museum Speelklok (info@museumspeelklok.nl). Het m useum zet 1x per m aand een selectie van
de inzetting op de website van het m useum!

Tekstopdracht
Maak een advertentie voor de Roadshow! Wat is er zo fantastisch leuk aan? Waarom is een
rijdend m useum ideaal voor kinderen? Je kunt ook nog ingaan op de geschiedenis, techniek of de
m uziek van de Roadshow en het draaiorgel.
Schrijf het op zo’n m anier dat je eigen leeftijdgenoten het ook leuk zouden vinden om te lezen.

Ontwerpopdracht
Maak een nieuw ontwerp voor de Roadshow! Dit m ag je doen door te tekenen maar dit kun je ook
doen door plaatjes uit te knippen en op te plakken.
De Roadshow bestaat uit drie belangrijke onderdelen. Weet je nog welke? Verwerk deze in je
ontwerp (aandrijving, klankbron en m uziekprogramma).
Je kan in de bijlage een Piaggo-wagentje vinden voor je ontwerp.
Je m ag ook zelf een rijdend m useum bedenken! Misschien vind je een fiets wel veel geschikter?
Filmopdracht
Maak een reclam efilmpje voor Museum Speelklok en de Roadshow! Wat is belangrijk om te
vertellen of te laten zien? Wat heb je geleerd over de Roadshow en Museum Speelklok?
Bij het m aken van een film pje kun je de techniek “vloggen” goed gebruiken!

Muziekopdracht
Zoek een lied uit dat jij vindt passen op het draaiorgel van de Roadshow. Schrijf een m otivatie of
dem onstreer waarom jij dit een aanwinst zou vinden in het orgelboekenrepertoire van de
Roadshow. Misschien draaien we jouw liedsuggestie de volgende keer!

