Kriebelbeestjes
Thema 6 Beestenbende | Kaart 2
Groep

3/4

Nick en Lotte staan in de tuin van Lotte.
Ineens ziet Nick een zwarte plek op een tegel. Hij loopt ernaartoe.
"Kijk, Lotte! Hier kruipen allemaal beestjes."
"Waar zullen die vandaan komen?" vraagt Lotte.
Nick tilt de tegel op.
"Wauw wat veel beestjes! Ze lopen onder de tegel."
Lotte wordt er een beetje kriebelig van, het zijn er zo veel!
Welke beestjes zullen in de tuin van Lotte rondlopen?

Sleutelwoorden
Kriebelbeestjes
Insect
Leefomgeving
Poten
Bek
Ogen
Pissebed
Lieveheersbeestje
Nut

Opdracht

A

Werkblad maken - Individueel
1

Lees bovenstaand verhaal voor. Vraag aan de leerlingen:
- Welke beestjes zullen in de tuin van Lotte rondlopen?
- Welke leven onder de grond?
- Welke leven boven de grond?

2

Laat het filmpje 'Kriebelbeestjes' zien aan de klas. Bespreek welke beestjes de leerlingen nog niet
kenden.

3

Elke leerling krijgt werkblad 1. Welke dieren horen bij de kriebelbeestjes? De leerlingen moeten deze
dieren omcirkelen.

4

Bespreek het werkblad klassikaal na.

Materialen
Filmpje 'Kriebelbeestjes'
Werkblad 1 en 2
Schrijf- en tekenmateriaal
Bakjes
Vergrootglas
A4 papier

Opdracht

B

Onderzoek doen - Tweetallen
1

De leerlingen weten nu hoe kriebelbeestjes eruitzien. De leerlingen gaan naar buiten en zoeken in
tweetallen kleine kriebelbeestjes in de natuur. Deze worden verzameld in bakjes.

2

Met een vergrootglas bekijken de leerlingen de beestjes van dichtbij. Op werkblad 2 staan vragen die
de leerlingen moeten beantwoorden over een beestje dat ze hebben gevonden.

3

Als de leerlingen weer in de klas zijn, kiezen ze één beestje dat ze gaan natekenen.

Doelen
Ik kan in mijn eigen omgeving
veel voorkomende dieren
herkennen.
Ik herken de bouw van dieren en
weet hoe de onderdelen
werken. Voorbeeld insect: kop,
romp en achterlijf.

Kies een leuke opdracht.
Extra
opdracht

1 Kriebelbeestje van klei maken - Individueel
Maak een kriebelbeestje van gekleurd klei.
Gebruik voor de pootjes andere materialen, zoals ijzerdraad met gekleurd wol.
Maak een keuze uit: rups, slak, mier, spin, vlinder of bij.
2 Kriebelbeestje maken van (vloei)papier - Individueel
Maak van (vloei)papier een kriebelbeestje.
3 Woordzoeker maken - Individueel
Maak een woordzoeker over kriebelbeestjes.
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