
Ideeën voor leerkrachten  ter voorbereiding op de 
insectenwandeling door de Natuurtuin 't Loo 
 
Om kinderen te interesseren voor kleine kriebelbeestjes is het doen van eigen 
waarnemingen zeer geschikt. Omdat het om kwetsbare diertjes gaat kan men het 
beste enkele gedragsregels afspreken: je komt tenslotte in het huis van planten en 
dieren. 
 
Gedragsregels bij het zoeken naar kleine diertjes in de natuur: 
-heb eerbied voor al wat leeft en laat de omgeving zo veel mogelijk met rust. 
- leg tegels en stronken weer terug in hun oorspronkelijke positie! 
- bewaar de te bekijken diertjes in doorzichtige potjes met een deksel ( 
luchtgaatjes zijn niet nodig voor korte tijd. 
- kruipende diertjes kan men gemakkelijk met een lepel en penseel vangen: schep 
een beetje zand met het diertje mee. 
- als de diertjes enige tijd bewaard worden in de klas dan ook grond, humus etc. 
meenemen als voedsel 
- er zijn planteneters en roofdiertjes: bewaar dus niet te veel soorten diertjes in 
één potje 
- zet na afloop van de les de diertjes terug waar ze gevonden zijn. 
 
Tip: 
- een groot wit laken onder een boom leggen, even schudden. Meestal vallen er dan 
wel enige diertjes op het laken (in een eik kunnen wel 300 verschillende dieren 
leven) 
 
In de klas: 
~Bekijk de diertjes nauwkeurig. Loepjes, vergrootglazen en spiegels kunnen handig 
zijn. 
Vragen om te beantwoorden kunnen zijn: 
Heeft het diertje: voelsprieten, segmenten,gelede poten, vleugels (met aderen?), 
mondvorm( zuigsnuit (vlieg),steeknaald (mug), snijkaak (sprinkhaan, 
bladeter),roltong (vlinder)), hoe groot is hij (of is het een zij?), snelheid van 
voortbewegen? 
Wat zou hij eten en drinken, hoe zien de uitwerpselen eruit, wordt hij gegeten door 
andere dieren? Hoe beschermt hij zich? 
 
Tip: 
~Laat ieder kind een beestenboek maken, vol met tekeningen, verslagen en 
waarnemingen 
 
~Het begrip voedselpiramide kan behandeld worden. Er kan zo goed duidelijk 
worden gemaakt welk een grote rol  insecten en bodemdiertjes in de natuur 
hebben. Een voorbeeld van een voedselpiramide is: 



 
 
~Probeer het insect/bodemdiertje te tekenen, dan moet je pas goed kijken. Op de 
werkbladen volgen een paar voorbeelden hoe men insecten stap voor stap kan 
tekenen. 
 
~Het is voor kinderen niet direct van belang elk diertje op naam te brengen maar 
aan de hand van bepaalde kenmerken kan men ze wel ordenen.  
Met het kenmerkenspel kan dit duidelijk gemaakt worden: Leraar neemt een 
leerling in gedachten en schrijft net zo lang kenmerken (of vragen) van deze 
persoon op het bord  totdat men raadt wie het is ( b.v. is het een jongen, heeft hij 
een bril, komt hij op de fiets naar school enz.). Als het begrip "kenmerk" duidelijk 
is kan men de gevonden diertjes proberen te ordenen. Hieronder volgt een 
eenvoudige determinatietabel. 

 
 



In de werkbladen zijn twee zoekkaarten opgenomen. De eerste gaat over 
bodemdiertjes. Als men daar eindigt bij het vakje: insecten, dan kan op de insecten 
zoekkaart verder gezocht worden. 
 
Verzorgen van kleine dieren in de klas: 
~Zie het artikel “de beestjestuin” in de werkbladen.  
Neem een glazen bak(b.v. aquarium) afgedekt met vitrage/horregaas. Zorg voor een 
vochtige, niet te natte, omgeving (plantenspuit gebruiken). Op de bodem wat 
kiezelstenen, daarop aarde en humus, wat rottend hout. Dieren die op een plant 
gevonden zijn hebben die voedselplant nodig (in vaasje met water zetten). Zet niet 
teveel diertjes bij elkaar, want b.v. duizendpoten eten soortgenoten op bij gebrek 
aan voedsel. 
 
Tip: 
~Het is ook leuk en zeer interessant (voor wie durft) de ontwikkeling van 
meelwormen in de klas te volgen. Zie het artikel in de werkbladen 
 
In de bibliotheek  zijn hele leuke boeken over insecten. Hier volgen enkele titels: 
- Wat is een insekt ?  uitgever Casterman 
- Kijk op insekten         Lantaarn 
- De wondere wereld van de gecamoufleerde dieren  Standaard Uitgeverij 
Antwerpen 
- De huisvlieg   Meulenhof jeugd Amsterdam 
- De wondere wereld van de kevers Standaard Uitgeverij Antwerpen 
Verder zijn er bij de Schoolbegeleidingsdienst de Kempen in Eersel nog enige 
werkstukken over insecten aanwezig. Ook kunt u altijd contact opnemen met de 
Natuurtuin ’t Loo. 
 
Wij wensen u heel veel plezier bij het ontdekken van de kleine kriebelbeestjes!!! 
 
 
Bijlage: 9 werkbladen 

1. het lieveheersbeestje (werkblad onder- en middenbouw) 
2. een fascinerend wereldje; de beestjestuin (artikel) 
3. voorbeelden van “insectenknutsels” 
4. meelwormen in de klas (artikel) 
5. het tekenen van insecten (enkele voorbeelden) 
6. zoekblad bodemdiertjes 
7. zoekblad insecten 
8. werkblad: wat is dat voor insect? 
9. werkblad: op zoek naar beestjes (notitieblad) 
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