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Een rariteitenkabinet
Wat komt er in jouw rariteitenkabinet?

Lesduur: 50 minuten  |  Lesvorm: creatieve opdracht  |  Werkwijze: individueel

Wat heb je nodig?

• oude tijdschriften

• schaar, lijm

• vel A3-papier

• liniaal

• potlood, kleurtjes, zwarte stift

Je hebt geleerd dat verlichte wetenschappers soms een rariteitenkabinet hadden.  

Daarin verzamelden ze bijzondere spullen. Ze wilden daarmee mensen nieuwe dingen leren.  

Nu ga jij zelf zo’n rariteitenkabinet maken.

opdracht 1

Bekijk de plaatjes van de rariteitenkabinetten. Beschrijf bij elk plaatje wat je het gekste voorwerp 

vindt.
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opdracht 2

Wat zou jij in een 

rariteitenkabinet zetten? 

Maak een woordweb.
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opdracht 3

• Pak het vel A3-papier. 

• Vouw het papier dubbel.

•  Teken vakjes op de rechterbinnenkant, met een zwarte stift en de liniaal. Laat een strook open 

aan de bovenkant, onderkant en zijkant.

• Vul je rariteitenkabinet. Knip plaatjes uit de tijdschriften. Of teken zelf. 

• Genoeg rariteiten erin? Vouw het papier dicht. 

• Druk het papier goed dicht, zodat je ziet waar de vakjes zitten.

• Trek de vakjes over met potlood.

•  Knip de vakjes uit alsof het luikjes zijn. Niet helemaal uitknippen dus! Gebruik een prikpen als 

je dat makkelijker vindt.

• Vouw alle vakjes open om te controleren of je alle rariteiten kunt zien.

•  Plak de bovenkant op de onderkant met lijm. Je hebt nu een rariteitenkabinet, waarvan je de 

vakjes kunt bekijken. 

Hang je rariteitenkabinet op een goede plaats, zodat jullie elkaars werk kunnen bewonderen.  

Tip voor de leerkracht

Een écht rariteitenkabinet maken is natuurlijk ook een optie. Koop een letterbak bij een 

woonwinkel of online. Laat elk kind een voorwerp meenemen dat in het rariteitenkabinet tentoon 

wordt gesteld. 


