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3. Lievelingsspulletjes
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Het Museum voor Schone Kunsten in Gent (MSK) 
heeft een grote verzameling kunstwerken. Misschien 
ben je er wel al eens op bezoek geweest en heb je al 
schilderijen en beeldhouwwerken gezien?

Met deze kunstbundeltjes voor kinderen kan je nu ook 
thuis aan de slag met onze verzameling kunstwerken.

We leiden jullie op tot echte Meesterschilders. 
Samen kijken we naar kunstwerken uit het MSK en 
ontdekken vanalles op de schilderijen. We vertellen 
je leuke weetjes en geven je doe-opdrachten waar je 
thuis zelf mee aan de slag kan.

Je bent natuurlijk ook heel welkom om al deze 
kunstwerken in het echt te komen bekijken in de 
zalen van het museum.

 → Print deze bundel thuis af of neem je 
eigen tekenpapier erbij. Kijk goed naar de 
kunstwerken. Denk samen met vriendjes 
of familie na over de vragen die we stellen. 
En laat je fantasie helemaal vrij.

Veel plezier met jullie kunstontdekkingen, 
kleine Meesterschilders!
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Felice Casorati, Meisje op rood tapijt, 1912

Dit is Ada. Ze heeft haar lievelingsspulletjes uitgehaald: 
een waaier, een mooi boek, een juwelendoosje, wat druifjes om 
te eten, … Net zoals wij moet ze thuis blijven, het licht schijnt 
door de ramen. Buiten schijnt de zon, binnen is het gezellig.
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 → Aan wat zou Ada denken? Wat zou haar grootste wens zijn?

 

 

 

 

 

 → Wat is haar lievelingskleur? Waarom vindt ze dat zo’n mooie kleur?

 

 

 

 

 

 → Hoe zou Ada haar hondje genoemd hebben?

 

 

 → Wat zou Ada later willen worden? Weet jij al wat je wil worden later? 
Waarom wil je dat?
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 → Heb jij zelf al eens een verzameling aangelegd?  
Een verzameling stenen, herfstbladeren, knikkers of pokémonkaarten?

 

 

 → Welke verzameling heb jij? Kies jouw vijf favoriete stuks uit je verzameling 
en bekijk ze goed. Wat is er bijzonder aan die vijf spullen? Teken ze hier na.

 → Heb je geen verzameling? Zoek dan vijf mooie spullen in jouw huis of tuin en teken die.
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Wat zijn jouw lievelingsspullen in huis? Een knuffel, 
of je favoriete speelgoed? Een foto? Een verzameling die 
je aanlegde? Bedenk voor elk van deze spullen waarom 
je ze zo leuk of belangrijk vindt.

Weet je van elk voorwerp nog waar het vandaan komt?

Leg al je favoriete spullen samen op één plaats.

 → Teken het schilderij na met al jouw lievelingsspullen.
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Ga nu zelf bij jouw lievelingsspullen zitten / 
liggen / staan / … en maak een foto als 
herinnering voor later.

Schrijf bij deze foto een brief aan 
jezelf. Kies een mooi briefpapier. Vertel 
aan jezelf wat je lievelingsspullen op dit 
moment zijn, waar je van houdt, wie je 
liefste vrienden en vriendinnen zijn, wat je 
leuk vindt om te doen, wat je lekker vindt, 
waar je soms bang voor bent … Je kan 
ook vertellen wat je onlangs hebt gedaan, 
waarvan je deze nacht hebt gedroomd 
of wat je huisdier vandaag deed. Je mag 
helemaal zelf kiezen wat je in de brief aan 
jezelf schrijft.

Je kan ook een tekening maken in plaats 
van een brief te schrijven.

Steek de brief of de tekening in een 
enveloppe en schrijf er je eigen naam en 
adres op. Noteer ook de datum van vandaag 
op de enveloppe. Vaag aan je mama of 
papa om de brief exact één jaar bij te 
houden. Volgend jaar krijg je hem op deze 
dag terug van hen.

Je kan zelfs een doos vullen met een 
paar spullen die vandaag belangrijk 
voor jou zijn: een tekening, dingen die je 
vond tijdens je wandeling vandaag, een sok 
die te klein is, … Wat is er bijzonder aan de dag 
van vandaag en hoe kan je die vangen?

Plak de doos toe. Je kan de doos 
versieren met stickers of prentjes 
uitknippen uit tijdschriften. Maak er een 
pakje van door ze in te pakken in kranten of 
cadeaupapier. Schrijf er ook de datum van 
volgend jaar op zodat je weet wanneer je ze 
terug mag openmaken.

Volgend jaar wordt het vast een leuke 
verrassing om te zien wat je vandaag hebt 
geschreven en verzameld! Spannend wat 
er tegen dan misschien veranderd is in 
jouw leven…

aan mezelf, 25 november 2021
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Vraag eens aan jouw mama of papa of zij nog een 
bijzonder voorwerp uit hun kindertijd hebben bijgehouden. 
Wat is dat dan? 

Maak er een tekening van. Schrijf erbij waarom 
het voor hen de moeite was om dit voorwerp bij 
te houden.




