OP ZEEMONSTER AVONTUUR MET KRAAK
VOOR DE BEGELEIDER
OP DE TENTOONSTELLING
Na ontvangst door de museumdocent, wordt de klas in maximaal 6 groepjes
verdeeld. Iedere begeleider krijgt Kraak, een pratende knuffeloctopus. Stel Kraak
aan de kinderen voor (zie stap 1). Daarna start ieder groepje bij een ander
zeemonster. De museumdocent verdeelt de groepjes over de tentoonstelling. Dit zijn
de zeemonsterverhalen en opdrachten die jullie op je reis tegenkomen:
•
•
•
•
•
•

Lorelei (zeemeerminnen)
Kraken
Walvis
Reuzenkrab
Loch Ness
Eiland

STAP 1: Schuif Kraak over je pols en draag hem zo bij je.
Verzamel de kinderen uit je groepje en zorg dat ze goed
luisteren. Druk 1x op de zwarte knop: Kraak stelt zich dan
voor en vertelt hoe hij werkt. Let op! Jij drukt op de zwarte
knop, niet de kinderen!

STAP 2: Ga naar het zeemonster toe waar je start. Zoek
het oranje bord op de grond. Ga op de voetstappen
staan, zo weet Kraak welk zeemonsterverhaal hij moet
vertellen.
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STAP 3: Staan alle kinderen bij je en heb je de aandacht? Klik op de
zwarte knop. Kraak vertelt een verhaaltje over het betreffende
zeemonster. Hij geeft de kinderen opdracht eerst alles over dit
monster te ontdekken en dan weer terug te komen.

STAP 4: Hebben de kinderen alles gezien? Dan komen ze weer terug
bij jou.
Druk dan weer op de zwarte knop -> Kraak stelt de kinderen nu een
vraag over het zeemonster -> het groepje gaat op zoek naar het
antwoord -> Antwoord gevonden? -> druk weer op de zwarte knop > de kinderen geven antwoord door in de blauwe of rode arm te
knijpen.
Volg de pijl op het oranje bord en ga door naar het volgende
zeemonster.
NB! Laat de kinderen om de beurt knijpen, zodat ze allemaal
aan de beurt komen.

STAP 5: alle zeemonsters bezocht? Ga dan naar het begin
van de tentoonstelling en zoek het oranje bord met EINDE.
Druk op de zwarte knop en neem hier afscheid van Kraak.

De kinderen gaan op de steiger bij Eiland zitten en de museumdocent sluit het
programma af.

