VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

OP BEZOEK!
OP DE BOERDERIJ: BOTER MAKEN IN
HET KIJK EN LUISTERMUSEUM

Nu worden koeien
gemolken met machines,

Bezoek met uw klas het Kijk en Luistermuseum en
sluit aan op de Erfgoedleerlijn Ede bij het thema
VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN
groep 1 t/m 4

vroeger deed de boer
of boerin dat
met de hand.
Boter, kaas,
yoghurt en karnemelk
zijn allemaal van melk
gemaakt.

EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

OP BEZOEK

PRAKTISCH
In een apart gedeelte van het Kijk en Luistermuseum kun je ontdekken hoe het leven
er op de boerderij uitzag zo’n 100 jaar geleden. Welke gereedschappen werden
gebruikt? Welke dieren kwam je er tegen? En wat werd er zoal gegeten?
Tijdens het educatieve programma OP DE BOERDERIJ: BOTER MAKEN in het Kijk en
Luistermuseum, maken leerlingen kennis met begrippen als vroeger en nu, melken,
boter maken, karnen, en ook boerderijdieren, oogsten en dorsen.
Leerlingen uit groep 1 t/m 4 worden meegenomen in een rondreis langs verschillende onderdelen van het boerenleven 100 jaar geleden. Elk onderdeel heeft een eigen
verhaal. Tijdens de reis ontdekken de leerlingen de dieren van de boerderij maar
ook hoe boter wordt gemaakt. Tot slot eten ze hun zelfgemaakte boter op een plak
ontbijtkoek.

KIJK EN LUISTERMUSEUM

• Adres:
Kerkstraat 1, 6721 VA Bennekom
•	
Openingstijden: 	Dinsdag t/m vrijdag van 14.00 – 17.00 uur en
in de ochtenduren op afspraak
• Reserveren via: info@kijkenluistermuseum.nl of telefonisch 0318 41 46 29
• Parkeren: 	op het nabijgelegen parkeerterrein achter de AH.
• Kosten: 	€ 2,- per leerling/begeleiding
• Duur:
60 min.

Het educatieve programma OP DE BOERDERIJ: BOTER MAKEN in
het Kijk en Luistermuseum:
•	kan alleen plaatsvinden op afspraak in de ochtenduren. Het museum is ’s middags
wel open, maar we reserveren het liefst de ochtenduren voor groepen.

Boter maken
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AANSLUITING ERFGOEDLEERLIJN EDE
Een bezoek met uw klas aan het Kijk en Luistermuseum sluit aan op de
Erfgoedleerlijn Ede bij het thema VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in
de tijd van TOEN voor groep 1 t/m 4.
Het Kijk en Luistermuseum heeft een mooie boerderijopstelling waarin diverse
aspecten van het boerenleven zo’n 100 jaar geleden worden uitgelicht.
Via de website www.edetoenennu.nl onder het thema VOORWERPEN EN
GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN is een algemene voorbereidende les en
een algemene afsluitende les beschikbaar. Hier is eveneens beeldmateriaal, extra
informatie voor verdieping en links naar filmpjes en interessante sites terug te
vinden. Dit materiaal is ontworpen om te gebruiken voorafgaand aan en
afsluitend na een bezoek aan het Kijk en Luistermuseum.

AANPAK
1.	Behandel de algemene voorbereidende les van het thema VOORWERPEN EN
GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN. Beschikbaar op www.edetoenennu.nl .
U activeert tijdens deze les de kennis bij de leerlingen met behulp van gesprek
en spelletjes.
2.	Bezoek het Kijk en Luistermuseum voor het programma OP DE BOERDERIJ:
BOTER MAKEN.
3.	Behandel de algemene afsluitende les van het thema VOORWERPEN EN
GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN. Beschikbaar op www.edetoenennu.nl .
U evalueert en vat het geleerde samen met behulp van gesprek, meegebrachte
voorwerpen, spel en creativiteit.
Kleurplaat boter maken
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WAT ONTDEKT DE LEERLING
TIJDENS HET PROGRAMMA
OP DE BOERDERIJ: BOTER MAKEN? 

OP BEZOEK!
De kinderen en hun begeleiders worden welkom geheten door een museummedewerker en na het ophangen van de jassen en tassen gaan ze naar de boerderij
opstelling. De leerlingen worden meegenomen in een rondreis langs verschillende
onderdelen van het leven op de boerderij. Elk onderdeel heeft een eigen verhaal.
De klas wordt in drie groepen op gedeeld.
•	Groepje 1 gaat aan de slag met de rode koe, waarbij de leerlingen leren hoe je
een koe kunt melken.
• Groepje 2 zal de melk gaan karnen waardoor boter ontstaat.
• Groepje 3 gaat een speurtocht doen langs voorwerpen van de boerderij.
Elke activiteit duurt ongeveer 15 minuten en daarna rouleren de groepen.
De verschillende activiteiten worden gezamenlijk afgesloten met het eten van
ontbijtkoek met zelfgemaakte boter.

Oude advertente voor roomboter

Ik zou zo graag
een koeike kopen
Annemarie-Katrien-Katrien

Melken, melken

Ik zou zo graag
een koeike kopen

Wat zou je met

Annemarie-Katrien-Katrien

Annemarie-Katrien

dat koeike doen

Melken, melken

Annemarie-Katrien-Katrien

Annemarie-Katrien

Wat zou je met
Boerenkar met koe

dat koeike doen
Annemarie-Katrien
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