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Doelgroep Groep 6 t/m 8 Kerndoel 40  41     

Doelstelling De kinderen weten wat voor verschillende soorten kleine beestjes er bestaan, 
waar ze wonen en wat hun rol in de kringloop is. 

Locatie  Op school en in de schoolomgeving

Periode Maart t/m november

Duur Een dagdeel

Het lesprogramma • Introductie van de les/ thema en uitleg over de materialen
 • Locatie verkennen
 • Opdrachten doen 
 • Maken van een tentoonstelling

Voorbereiding Zorg dat voor iedere opdracht de materialen al klaar liggen in de linnen tasjes. 
In het lesschema kun je precies terugvinden wat er per opdracht nodig is aan 
materialen. 

Begeleiding  Je voert dit programma zelfstandig uit. Voor het veldwerk buiten de 
schoolgrenzen kan het wenselijk zijn extra begeleiding te hebben in verband 
met de veiligheid.

Informatieblad 

Veldwerkkist kleine beestjes

Attentie!

Na afloop de materialen graag weer schoon en droog in 

de kist doen en controleren of de kist compleet is. Aan de 

binnenkant van het deksel vind je een lijst met de inhoud. 
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Bij de leskist ‘Veldwerkkist kleine beestjes’ leren de kinderen  
wat voor verschillende soorten kleine beestjes er bestaan, waar  
ze wonen en wat hun rol in de kringloop is.   

Ze doen veldwerk in de schoolomgeving en voeren met behulp van diverse materialen  
onderzoeksopdrachten uit.  

Leerdoelen

De kinderen weten:
• dat kleine beestjes op allerlei plekken leven en niet alleen in bijvoorbeeld het bos;
• enkele kenmerkende onderdelen van kleine beestjes te benoemen;
• hoe ze een zoekkaart moeten gebruiken en daarmee beestjes op naam te brengen;
• de rol van kleine beestjes in de kringloop.

Kerndoelen

De les sluit aan bij kerndoelen:
40  De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen 

en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving
41  De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun 

onderdelen.

Leerdoelen en lesschema 
Veldwerkkist kleine beestjes
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Lesschema
 

Lesonderdeel Inhoud Materiaal

Introductie Inleiding

• Wat gaan we doen, op  
 welke locatie? 
• Hoe gebruik je de materialen?

Achtergrondinformatie (bijlage A)

Kernles 1 
Veldwerk in de 
schoolomgeving

Opdracht 1 (buiten) 

Opdracht 2 (buiten)

 
 
 
 
Opdracht 3 (buiten)

 
Opdracht 4 (buiten)

 
 
Opdracht 5 (binnen)

Schrijfplankje, potlood*, werkblad 1, 
opdrachtkaart 1.

Bodemvochtigheidsmeter, insectenzuiger, 
2 lepels, schepje, zoekkaart Bodemdieren, 
rechthoekig doosje, potje met luchtgaatjes, 
loeppotje, steelloep, schrijfplankje, potlood*, 
werkblad 2, opdrachtkaart 2, linnen tas.

Insectenzuiger, kwastje, zoekkaart 
Bodemdieren, herkenningskaart Bladeren, 
Boom & Struik, potje met luchtgaatjes, 
loeppotje, steelloep, schrijfplankje, potlood*, 
werkblad 3, opdrachtkaart 3, linnen tas.

Insectenzuiger, kwastje, zoekkaart 
Bodemdieren, herkenningskaart Bladeren, 
Boom & Struik, potje met luchtgaatjes, laken, 
loeppotje, steelloep, schrijfplankje, potlood*, 
werkblad 4, opdrachtkaart 4, linnen tas.

1 klein aquarium, insectenzuiger, kwastje, 
petrischaaltje met dekseltje, boeken over 
kleine beestjes*, steelloep, potlood*, 
werkblad 5, opdrachtkaart 5.

Verwerking Maken van een tentoonstelling

Extra’s Pissebedden houden 

Slakkenbak maken

 
Wormenhotel maken

Aquarium, aarde, stenen, rottend hout, 
plantenspuit.

Plastic bak met deksel (met luchtgaatjes), 
aarde, bladeren.

Wormenhotel, zand, aarde (zie bijlage C).

* Voor deze materialen dien je zelf te zorgen.

Leerdoelen en lesschema 
Veldwerkkist kleine beestjes
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Lesinhoud 
Veldwerkkist kleine beestjes

Hieronder staat een korte beschrijving van het pro gramma over kleine beestjes dat je met 
behulp van deze kist kunt uitvoeren. Tijdens dit programma worden de materialen uit de 
veldwerkkist gebruikt. Natuurlijk kun je de losse onderdelen van de kist ook in je eigen 
programma inpassen. 

Introductie

Begin het programma met een inleiding over insec ten en andere kleine beestjes. Voor deze inleiding kun je onder 
andere gebruikmaken van de achtergrondin formatie die verderop in deze handleiding te vinden is. 
Besteed in de inleiding vooral aandacht aan wat de kinderen al van kleine beestjes weten en probeer de angst 
voor kleine beestjes al een beetje weg te nemen:
• Welke kleine beestjes kennen ze?
• Waar leven ze? (Waar hebben ze ze ooit gezien?)
•  Door aandacht te schenken aan de kenmerken van de genoemde beestjes kan tot een indeling gekomen 

 worden van insecten, spinnen, wormen en dergelijke.
• De functie van deze beestjes in de voedselkringloop.

Praktische organisatie programma

Bespreek voordat de kinderen buiten aan het werk gaan hoe ze de opdrachten moeten uitvoeren en hoe het 
programma Is opgebouwd. Waar worden de opdrachten uitgevoerd, welke onderdelen vinden binnen en welke 
buiten plaats? Laat daarbij het materiaal zien dat wordt gebruikt zoals de bodemvochtigheidsmeter en de 
 zoekkaarten. Bespreek waar de kinderen op moeten letten als ze hiermee werken. 

De kinderen gaan vervolgens in groepen zelf aan de slag. Ze gebruiken hierbij opdrachtkaarten en werkbladen. 
Van elke opdrachtkaart zitten twee exemplaren in de veldwerkkist. De kinderen vullen de resultaten van hun 
opdrachten op de bijbehorende werkbladen In. Deze werkbladen kun je naar behoefte kopiëren. Zie bijlage B.
 
Alle opdrachten, behalve opdracht 5, worden buiten uit gevoerd.
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In het lesschema zie je welke materialen je voor welke opdracht minimaal in een linnen tasje moet verzamelen. 
In de leskist zitten extra materialen zodat er ( afhankelijk van de grootte van de groep) meer kinderen tegelijk de 
opdrachten kunnen uitvoeren.
Omdat er een beperkt aantal materialen beschikbaar is, zullen de kinderen moeten samenwerken.

Voor opdracht 5 ( binnen) gebruik je de materialen uit de linnen tasjes, Daarna worden de diertjes weer 
vrijgelaten en kunnen de materialen  weer terug in de kist.

De veldwerkmaterialen zijn op een goede manier te verdelen. Hieronder een suggestie hoe je het veldwerk voor 
een groep van ongeveer 30 kinderen kunt organiseren.
 
Verdeel de klas in 4 groepen.  
De groepen beginnen met verschillende buitenopdrachten:
• 1 groep begint met opdracht 1, het gebied be schrijven;
• 1 groep begint met opdracht 2, beestjes op en in de bodem;
• 1 groep begint met opdracht 3, beestjes op bo men en struiken;
• 1 groep begint met opdracht 4, beestjes uit een struik schudden.

Geef iedere groep de linnen tas met materialen mee.  
Na afloop van de opdracht leveren ze deze weer in en gaan ze naar de volgende opdracht.

Het is de bedoeling dat iedere groep rouleert tot ze alle buitenopdrachten hebben gedaan. Daarna gaan alle 
groepen naar binnen om opdracht 5 (een paspoort voor een beestje) te doen.

Keuze van de onderzoeksplek
De veldwerkkist is goed bruikbaar In een stedelijke omgeving. Bijna elk stukje groen met wat struiken is geschikt 
om kleine diertjes te zoeken en de opdrachten uit te voeren. Met name als er wat stukken dood hout en wat 
stenen liggen, liefst op een wat vochtige plek, is succes gegarandeerd.
Je kunt bijvoorbeeld pissebedden en oorwormen lokken door een aantal dagen voor de les wat voedsel: dode 
bladeren of een appelklokhuis neer te leggen.
De beste periode voor veldwerk is tussen maart en no vember.

Lesinhoud 
Veldwerkkist kleine beestjes
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Kernles

Er zijn vijf opdrachten, waarvan hieronder een korte beschrijving gegeven wordt.

1 Het gebied (werkblad 1)
Een beschrijving van het gebruik van de omgeving door planten, dieren en de mens.

2 Beestjes op en in de bodem (werkblad 2)
De kinderen zoeken naar beestjes in en op de bodem.  
Ze bekijken een aantal beestjes beter en be schrijven deze.

3 Beestjes op bomen en struiken (werkblad 3)
De kinderen zoeken naar beestjes op bomen en strui ken.  
Ze bekijken een aantal beestjes beter en beschrij ven deze.

4 Beestjes uit een struik schudden (werkblad 4)
De kinderen schudden beestjes uit een struik en kun nen zo ook de verborgen diertjes bekijken.

5 Een paspoort voor een beestje (werkblad 5)
De kinderen maken een ‘paspoort’, een beschrijving van een door hen gekozen en bestudeerd beestje.  
Ze zoeken In boeken allerlei gegevens en weetjes op en maken tekeningen.

Aandachtspunten
•  Het is belangrijk dat je voorafgaand aan de les bekijkt welke locaties in de schoolomgeving zich goed lenen 

voor het vinden van kleine beestjes.
•  Als de plaatselijke situatie het mogelijk maakt, is het leerzaam om elk groepje een ander soort plek te laten 

onderzoeken en de resultaten aan elkaar te laten presenteren. Bijvoorbeeld een plek met water, een vochtige 
muur, een hoop gestapeld hout, enz. Om een goed overzicht te houden over de verschillende locaties is het 
echter verstandig de groepen niet te ver uit elkaar te laten werken.

•  Zorg ervoor dat de kinderen tijdens het werk zoveel mogelijk een beroep kunnen doen op een begeleider voor 
hulp of advies. Er zijn altijd kinderen die de op dracht niet (direct) begrijpen of niet precies weten wat ze moeten 
doen, zeker als veldwerk nieuw voor ze is.

Lesinhoud 
Veldwerkkist kleine beestjes
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Verwerking

De groepen kinderen kunnen achteraf een tentoon stelling maken, waarin ze aan elkaar laten zien wat ze met hun 
groepje gedaan hebben. Zeker als de groepen een verschillende locatie hebben onderzocht, is het leuk dat ze aan 
elkaar laten zien of vertellen wat de resulta ten zijn. Waar komen welke dieren voor?
Naar aanleiding van de resultaten (en de tentoonstelling) van de kinderen kan gesproken worden over de 
verschillen tussen de locaties, de relatie tussen de beestjes en de plantengroei, vochtigheid, warmte en schaduw.
Besteed daarnaast ook aandacht aan het gebruik van de omgeving door de mens en het voorkomen van diertjes. 
Het is belangrijk in te gaan op de eigen ontdekkingen en ervaringen van de kinderen.

Extra’s
Het is heel simpel om beestjes in de klas te hou den, bijvoorbeeld in een kleine plastic bak. Zo kunnen kinderen 
ook in de klas allerlei beestjes bekijken. Zet de bak nooit in de zon en leg er de nadruk op dat wij de beestjes 
eigenlijk ‘lenen’ uit de natuur. Het is immers de bedoeling ze later weer los te laten in hun natuurlijke omgeving. 
Hieronder een aantal mogelijkheden.

• Pissebedden houden
Een kleine plastic bak met wat aarde en stenen is vol doende. Leg er een stukje rottend hout bij en zet er 
pissebedden in. Houd de zaak met een plantenspuit goed vochtig.
Mogelijk experiment: Dek één kant van de bak af met zilverfolie. De andere kant blijft dus vrij. Gaan de 
pissebedden naar het donkere of het lichte deel van de bak?

• Een slakkenbak
Doe wat aarde en bladeren in een plastic bak die aan de bovenkant met fijnmazig gaas is afgesloten en zet er 
slakken in. Als voedsel voor de slakken kunnen de kinderen stukjes appel of aardappel geven. Ook deze bak moet 
je goed vochtig houden.
Mogelijk experiment: Laat een slak over een vel zwart papier kruipen en bekijk dan het slijmspoor. Als je een slak 
over een glasplaat laat kruipen, kun je zijn manier van voortbewegen goed zien aan de onderkant van het glas. 
Wie ontdekt de rasptong? Als je een slak op een stukje appel zet, zie je het spoor dat hij met deze tong maakt.

• Een wormenhotel
Vul een glazen pot afwisselend met een laagje zand en een laagje humeuze aarde. Zie bijlage C voor verdere 
instructie voor het maken van een wormenhotel.
Mogelijk experiment: Hoelang duurt het voordat de wormen met hun graafwerk de lagen door elkaar hebben 
geploegd?

Lesinhoud 
Veldwerkkist kleine beestjes
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Waar leven kleine beestjes?

Kleine beestjes leven overal. Ze leven op of onder boomschors, op bladeren, bloemen en stengels, in en om het 
huis, op gras, tussen hopen opgeslagen hout, op muren, op mesthopen en ander vuilnis, op en in de grond en 
onder stenen. In het water treffen we ook allerlei kleine beestjes aan. Kleine beestjes zijn dus overal.

Geleedpotigen

Belangrijke kenmerken van geleedpotigen zijn dat ze een uitwendig skelet hebben en dat ze zich voortbewegen 
met van gewrichten voorziene poten. Vandaar de naam geleedpotigen. De geleedpotigen bestaan uit een groot 
aantal klassen, waarvan die van de insecten veruit het grootste aantal soorten kent.

• Insecten
Momenteel zijn er een miljoen insectensoorten be kend. Voorbeelden zijn wandelende takken, mieren, 
lieveheersbeestjes, vliegen, wespen, bijen, oorwormen, vlinders, bladluizen en schaatsenrijders. Karakteristiek 
voor insecten is dat ze een lichaam hebben dat uit drie delen bestaat: een kop, een borststuk en een achter lijf. 
Daarnaast hebben ze zes poten en vaak vleugels die beide vastzitten aan het borststuk.

• Spinachtigen
Spinachtigen behoren tot een andere klasse. Anders dan insecten hebben spinnen acht poten. Hun lijf be staat 
slechts uit twee delen, omdat kop en borststuk één geheel vormen.

• De pissebed en de watervlo
De pissebed en de watervlo zijn allebei kreeftachtigen en behoren tot de klasse van de schaaldieren. De meeste 
schaaldieren leven in het water en ze halen dan ook adem met kieuwen die zich aan hun poten bevinden.  
De pissebed is één van de weinige op het land levende kreeften. Wel heeft hij een vochtige om geving nodig om 
uitdroging te voorkomen.

• De duizendpoten
De duizendpoten hebben een eigen klasse en ze bestaan uit een groot aantal (veel minder dan duizend) 
segmenten die allemaal een eigen paar poten hebben.
 

Bijlage A 
Achtergrondinformatie
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Weekdieren

Slakken behoren tot de weekdieren. Zoals de naam het al zegt zijn dit ‘weke’ dieren die zichzelf beschermen met 
een harde schelp. Slakken beschikken over een ge spierde voet waarmee ze zich voortbewegen en een rasp tong 
met kleine tandjes waarmee ze eten.

Herkennen van Insecten

De meeste kleine beestjes die de kinderen vinden zijn insecten. Als je insecten bekijkt moet je op een aan tal 
dingen letten:
•  Heeft het vleugels? Zo ja, hoeveel? Soms gebruiken ze de vleugels als dekschild, en kijk je er gemakkelijk 

overheen! Bijvoorbeeld bij het lieveheersbeestje.
•  Kijk ook naar de vorm van het lichaam, is dat slank of dik, harig of niet.
•  De kleur is belangrijk en zeer zeker ook de kleurpatro nen, zoals de strepen van een wesp en de ogen van een 

vlinder.
•  Vooral de bek van veel insecten is typisch. Zoals de krulmond van een vlinder of de zuigsnuit van een vlieg. 

Maar ook de achterkant van de beestjes is vaak herkenbaar, denk maar aan de kaken aan het achter werk van 
de oorworm en de legboor van sluipwespen. En vergeet ook de antennes aan de kop niet.

Voedsel van kleine beestjes

Kleine beestjes eten van alles, zowel plantaardig als dierlijk materiaal. Sommige zijn heel selectief in hun keuze. 
Veel rupsen eten enkel en alleen van hun lie velingsplant. Zo eet de rups van de ‘Kleine Vos’ alleen brandnetels. 
Andere Insecten eten echter bijna alles. Kakkerlakken zijn daar een voorbeeld van. Als ze eenmaal in je huis 
leven, kunnen ze daar altijd wel wat vinden waarmee ze zich in leven houden. Ze uithongeren is dus onmogelijk! 
Sommige insecten eten zelfs inkt en sigaret ten. Grofweg zijn er de volgende categorieën:

• Bladeters
Bijvoorbeeld rupsen.

• Houtboorders
Bijvoorbeeld houtworm, de gevreesde larve van de houtwesp, die zich tegoed kan doen aan houten meu bels.

• Sapeters
Bijvoorbeeld bladluizen die hun puntige snuit in de stengel van planten priemen.

Bijlage A 
Achtergrondinformatie
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• Zaadeters
Bijvoorbeeld de larve van de hazelnootsnuitkever, die dol is op de inhoud van hazelnoten.

• Insecteneters
Insecten die op andere insecten jagen, zoals het lieve heersbeestje dat graag bladluizen lust.

• Aaseters
Bijvoorbeeld graafkevers die dode dieren begraven als voedsel voor hun larven. Of vliegen die eieren op vlees 
leggen, zodat hun larven dat te eten hebben.

• Bloedeters
Muggen zuigen het bloed van zoogdieren op. Ze heb ben dat bloed nodig om eieren te kunnen leggen. Dat doen 
overigens alleen de vrouwtjesmuggen. De man netjes voeden zich met nectar van bloemen.

Vormen van eetinstrumenten

De beestjes hebben vaak geavanceerde instrumen ten tot hun beschikking. Als je de beestjes met een loep 
bekijkt kan je duidelijk de volgende mondvormen her kennen:
• Zuignap, als een ontstopper
• Roltong, als een grijper
• Kaken, als een kniptang
• Spitse priksnuit, als een rietje

Voedselkringloop

De kleine beestjes hebben ondanks hun geringe grootte een zeer belangrijke plek in de voedselkringloop. Ze zijn 
dan wel klein, maar hun aantallen zijn enorm.
De diertjes doen dienst als opruimers van afval en zijn een belangrijke voedselbron voor andere dieren. Door te 
knagen en te knabbelen aan dorre bladeren, takken, konijnenkeutels of een dode muis maken kleine diertjes het 
materiaal zo klein dat bacteriën en schimmels het verder kunnen verteren. Uiteindelijk blijven daarna alleen nog 
de mineralen over. Die worden weer door de planten opgenomen.
Maar er zijn nog meer taken weggelegd voor kleine beestjes. Men moet de activiteit van kleine beestjes niet 
onderschatten. Twee voorbeelden:
• De gangen van wormen of mieren In de bodem zorgen voor het beluchten van de bodem.
• Bijen en vlinders spelen een belangrijke rol in de ver spreiding van stuifmeel.

Bijlage A 
Achtergrondinformatie
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De A5 opdrachtkaarten zitten in de leskist.

Werkbladen
1. Het gebied
2. Beestjes op en in de bodem 
3. Beestjes op bomen en struiken 
4. Beestjes uit een struik schudden
5. Een paspoort voor een beestje

Bijlage B 
Werkbladen
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Naam   Groep   

Vul  in of  kruis aan (je mag meerdere dingen aankruisen)

1 Hoe is het weer? 2 Hoe is de begroeiing?
 □ zonnig  □ geen
 □ bewolkt  □ een beetje
 □ regen of sneeuw  □ veel
 □ geen neerslag  
 □ veel wind  
 □ weinig wind  

3 In wat voor gebied ben je?
 Bijvoorbeeld een bosgebied, plein, park, een weiland of iets anders

 Ik ben in  
 

4 Is er water in de buurt?
  Zo ja, is dat dan een meer, een sloot, een poel of misschien nog iets anders?
 
  

5 Zijn er gebouwen?
 Zo ja, wat voor gebouwen?
 
  

Werkblad 1 
Het gebied
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6 Maak in de ruimte hieronder een tekening van de plek waar je beestjes hebt gezocht.

Werkblad 1 
Het gebied
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Naam   Groep   

1 Meet met de vochtigheidsmeter hoe vochtig de onderzoeksplek is. 
  Steek de bodemvochting heidsmeter voorzichtig ongeveer 10 centimeter in de grond.  

Kijk daarna op de schaal in het raampje.  
De uitslag 4 op de meter is het natst en 1 is het droogst.

De meter geeft het getal  aan.

Mijn onderzoeksplek is      □  vochtig    □  droog

2 Wat ligt er op de bodem?

 □	 takjes
	 □ poepjes
	 □ zaden
	 □ bladeren
	 □ schimmeldraden
	 □ veren en haren

	 □    

	 □	
 

Werkblad 2 
Beestjes op en in de bodem
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Werkblad 2 
Beestjes op en in de bodem

3  Zoek heel goed naar beestjes op de bodem.  Kijk tussen takken, bladeren, onder stenen en 
stukken hout. Beantwoord de vragen en teken de beestjes ernaast.

4  Zoek in de bodem naar beestjes. Graaf voorzichtig in de bodem en doorzoek de kluiten op 
beestjes. Beantwoord de vragen en teken de beestjes ernaast.

Waar heb je het beestje gevonden?
 

Wat deed het? 

Dit beestje heet:  

Waar heb je het beestje gevonden?
 

Wat deed het? 

Dit beestje heet:  

Waar heb je het beestje gevonden?
 

Wat deed het? 

Dit beestje heet:  

Waar heb je het beestje gevonden?
 

Wat deed het? 

Dit beestje heet:  



Werkblad 3 - Veldwerkkist kleine beestjes NME Amstelland-Meerlanden © 2022

L
e

e
rl

in
g

e
n

Naam   Groep   

1	 Plak	of	teken	hier	een	aangevreten	blaadje	dat	van	een	boom	of	struik	afkomstig	is.

2 Teken hier eenzelfde blaadje, maar dan niet aangevreten.

3 Weet je welk beestje het blaadje heeft aangevreten?

 Dit blaadje is aangevreten door een  

Werkblad 3 
Beestjes op bomen en struiken
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4 Beantwoord de vragen en teken 3 beestjes die de blaadjes hebben aangevreten.

Werkblad 3 
Beestjes op bomen en struiken

Op welke boom of struik vond je dit beestje?
 

Wat deed het? 

Dit beestje heet:  

Op welke boom of struik vond je dit beestje?
 

Wat deed het? 

Dit beestje heet:  

Op welke boom of struik vond je dit beestje?
 

Wat deed het? 

Dit beestje heet:  
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Naam   Groep   

1  Kijk naar beestjes die op het laken zijn gevallen. 
  Zijn er beestjes bij die je eerst niet in de struik zag zitten? Beantwoord de vragen en teken 

de beestjes ernaast.

Werkblad 4 
Beestjes uit een struik schudden

Op welke soort struik vond je dit beestje?

 

Dit beestje heet:  

Op welke soort struik vond je dit beestje?

 

Dit beestje heet:  

Op welke soort struik vond je dit beestje?

 

Dit beestje heet:  
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Naam   Groep   

1 Bekijk de beestjes in de bak. Wat zijn de beestjes aan het doen?

2 Maak een paspoort van één beestje.
 Teken het beestje
 
Het beestje heet:  

 Teken ook de poten van het beestje

Werkblad 5 
Beestjespaspoort maken
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 Dit beestje gebruikt zijn poten om te:

 □  lopen    □  springen    □  grijpen    □   

 Zo ziet de bek van het beestje eruit, teken de bek na als die er niet bij staat:

 □  grijpbek    □  zuigsnuit    □  steekbek    □  roltong    □   

 Teken hier de vleugels van het beestje

 Het voedsel van het beestje bestaat uit:  

Werkblad 5 
Beestjespaspoort maken
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Bijlage C - extra opdracht 

Een wormenhotel maken

Nodig
• 1 hoge glazen pot* 
• vochtige tuinaarde*
• vochtig zand*

• 3 -5 regenwormen*
• lichtdichte doos of hoes*
• dode blaadjes*

•   Doe een laagje tuinaarde van 2,5 centimeter onderin de  
glazen pot. Zorg dat de laag mooi horizontaal ligt. 

•  Doe er voorzichtig een laag zand van 1 cm op.

•   Doe op de laag zand weer een laag tuinaarde van 2,5 cm en daarop weer 1 cm  zand. Maak 
de laagjes steeds mooi vlak. Herhaal dit tot de pot vol zit. Eindig met een laag tuinaarde.

•  Leg wat regenwormen bovenop de tuinaarde. Ze kruipen vanzelf naar beneden.

•  Leg bovenop de tuinaarde (en de regenwormen) wat dode blaadjes.

•   Versier een doos waar de pot in past of maak van papier een koker die om de pot  heen kan. 
Maak er een echt wormenhotel van.

•  Zet de pot in de doos of doe de koker om de pot heen.

Houd de aarde een beetje vochtig, maar zorg 
dat er geen laagje water onderin komt te staan. 
Dek de pot eventueel af met een stukje vitrage 
en een elastiekje (niet echt nodig). Zet het 
wormenhotel niet op de vensterbank in de volle 
zon. Besproei af en toe met de plantenspuit. 

* Voor deze materialen dien je zelf te zorgen.
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