
Beste ouders,

Buiten wemelt het van de kleine beestjes. Ze vliegen in de lucht of verstoppen zich onder 
een steen. Kijk in je tuin, op het balkon of in het park en ga samen op zoek naar torren, 
duizendpoten of hommels. 

We delen via een aantal lessen graag tips om samen met uw kind aan de slag te gaan met 
het thema kleine beestjes. 

• Tips voor buiten: kleine beestjes

We wensen jullie veel plezier en leerzame ervaringen!

Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC



- de natuur buiten - 

Kleine beestjes 

Overal om je heen leven kleine beestjes. Je ziet ze niet zomaar. 
Waar zitten ze? 

Leerdoelen 

• Ik ontdek dat er kleine beestjes rond mijn huis leven.
• Ik leer een klein beestje goed bekijken

Locatie  
Buiten, vlakbij huis
  
Nodig
• Doorzichtig potje 

met deksel
• Schepje of lepel 

Je gaat buiten op zoek naar kleine beestjes. Als je een beestje 
gevonden hebt, doe je het in je potje om het beter te bekijken. 
Daarna maak je er een tekening van. 

1. De beestjes hebben zich verstopt. Waar zijn ze? 
Houd je potje dicht bij je. Als je een beestje hebt gevonden, doe je het in het potje. 
-    Zie je een losse steen of bloempot? Til op en kijk er snel onder.  
      Zitten er beestjes? 
-    Zie je een groot stuk hout? Rol het om en kijk er snel onder.  
      Woont er een beestje? 
-    Zie je kleine hoopjes zand met een gaatje tussen de tegels? Kijk er een  
      tijdje naar. Misschien kruipt er een beestje naar binnen of naar buiten! 
 -                                 Zie je kleine hoopjes aarde tussen het gras?  
                                    Trappel of stamp met je voeten.  
                                    Tel intussen tot 10 en weer terug.  
                                    Kruipt er nu een worm tussen het gras? 
-    Gebruik je schepje of lepel en graaf een beetje.  
      Zitten er beestjes onder de grond? 

2. Heb je een beestje gevangen? Bekijk het goed.  
-    Heeft het diertje ogen? Waar zitten die? 
-    Heeft het pootjes? Kun je ze tellen? 
-    Welke kleur(en) heeft jouw beestje? 

3. Zet je potje met het beestje neer en laat het een tijdje met rust. Het diertje 
voelt zit dan veiliger en zal gaan bewegen. Kijk hoe het diertje vooruit komt. 
Hoe noem je dat? Bijvoorbeeld: lopen, kruipen, glijden, kronkelen, schuiven. 

4. Maak een mooie tekening van jouw beestje. Zorg dat alle bijzonderheden  
van jouw diertje goed te zien zijn op je tekening. Heeft jouw beestje ook een 
naam? Schrijf die bij je tekening.  

Ben je klaar? Laat je beestje dan vrij en leg de tegel of het stuk hout weer terug, 
precies zoals ze lagen. 

Tips 
• Ga op je hurken of 

knieën zitten, dan zijn 
je ogen dichter bij de 
diertjes.

• Kleine beestjes houden 
van vochtige plekjes 
met veel schaduw.

Doen

-    Zie je bloemen? Kijk of er  
     vliegende beestjes bij in de  
     buurt zijn of op de bloem  
     zitten.

-    Zie je planten? Kijk of er  
      beestjes op of onder de blaad- 
      jes zitten. 



Extra informatie voor thuis

Klik op het plaatje voor het filmpje kleine beestjes zoeken

https://vimeo.com/408759640/2e7f395d83

