
ONTDEKKINGS- 
KAART
Mijn lichaam, mijn gezondheid

Onze namen :

Teken zoveel tekstballonnen als jullie willen en 
verbind ze met elkaar.



Uw doelstelling :  Aan de hand van het gekozen thema, bezoeken jullie de tentoonstelling op jullie eigen ritme. Ga op zoek naar de informatie die jullie aanspreekt en maak persoonlijke aantekeningen 
die jullie daarna met de rest van de klas kunnen delen.

Uw hulpmiddelen :  • op dit document kunnen jullie persoonlijke aantekeningen maken en noteren wat de tentoonstelling tijdens jullie ontdekkingstocht zoal oproept : informatie, vragen, gedachten… 

• een tentoonstelling met verschillende informatiebronnen: vitrines met organen om mensen en dieren te vergelijken, reproducties van organen, teksten, experimenten, informatieve spelletjes,        
  animatiefilms over de verbanden tussen verschillende organen... Aarzel niet om ze te ontdekken!

Praktisch : vormen van duo’s.

1 II Kies hoe jullie dit bezoek willen invullen. Kies een thema uit de voorgestelde thema’s of bedenk zelf een thema.  
     Kleef het overeenstemmende label in de centrale tekstballon.

2 II  Verken, noteer, overleg en verbind jullie ideeën met elkaar : verken de tentoonstelling in functie van het gekozen centraal thema. Spreek onder elkaar af hoe jullie aantekeningen maken (kernwoorden,  
tekeningen, belangrijke ideeën…) en hoe jullie de informatie die jullie vinden in kleinere ‘tekstballonnen’ willen noteren. Jullie mogen zoveel tekstballonnen maken als jullie zelf willen. Verbind jullie ideeën  
ook met elkaar : zien jullie verbanden tussen de informatie die jullie aantreffen ? Roept die informatie vragen bij jullie op ? Verbind de tekstballonnen die met elkaar te maken hebben door middel van  
streepjes.

3 II  Breng verslag uit over jullie bezoek. Op dit document noteren jullie eigen aantekeningen. Aan de hand daarvan kunnen jullie die ideeën vergelijken met de rest van de klas of het vervolg van jullie zoektocht 
uitstippelen.

Plan van de tentoonstelling MIJN LICHAAM, MIJN GEZONDHEIDDe tentoonstelling MIJN LICHAAM, MIJN GEZONDHEID

De tentoonstelling Mijn lichaam, mijn gezondheid nodigt bezoekers uit voor  
een ontdekkingsreis van hun eigen lichaam. 

Het is een ontdekking op verschillende niveaus : 

•  Zoom op de verschillende organen om hun werking en functie(s) beter  
   te begrijpen. 
•  Een ontdekking van de verbanden die al deze organen helpen om samen  
   te werken om de radertjes van deze verba-zingwekkende machine die  
   het menselijk lichaam is te regelen. 
•  Vergelijkende anatomievitrines om te ontdekken hoe de Mens deel uitmaakt  
   van het Leven. 
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