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. Of maak een eigen wilde bijenhotel.
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 zoeken
Tips voor binnen: wilde bijenhotel maken

We wensen jullie veel plezier en leerzame ervaringen!
Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC

- de natuur buiten -

Kleine beestjes zoeken
Overal in de natuur kun je kleine beestjes zoeken. Veel kleine beestjes zijn
de opruimers van de natuur. Ze eten dode blaadjes of dood hout op.
Maar waar vind je die beestjes nu?
Leerdoelen
• Je leert verschillende kleine beestjes herkennen.
• Je leert waar kleine beestjes wonen.
• Je leert waarom kleine beestje belangrijk zijn voor ons en de natuur.

Locatie
Buiten tussen planten en bij
bloemen
Nodig
• Lepel
• Een bakje zonder
deksel, liefst wit zoals
een yoghurtbakje.
• Papier
• Potloden/stiften
• Zoekkaart bodemdieren
• Zoekkaart hommels
• Zoekkaart kleine
beestjes

Binnen
1. Bekijk het filmpje ‘Waar kun je kleine beestjes vinden’. Waar in de buurt zou
jij beestjes kunnen vinden, denk je?
2. Verzamel alle spullen die je nodig hebt. Ga naar de plek waar jij denkt dat je
kleine beestjes kan vinden.
Buiten (beestjes in/op de grond)
3. Heb je een beestje gevonden? Schep hem dan voorzichtig met de lepel in
het bakje.
- Schrijf op je papier hoe jij denkt dat dit beestje heet.
- Probeer het beestje na te tekenen. Kijk goed naar de pootjes en de
kleur!
4. Probeer nu nog een beestje te vinden en beantwoord dezelfde vragen.
Buiten (kleine beestjes op bloemen of vliegend)
5. We vangen geen vliegende beestje. Maar je kan ze wel volgen en er goed
naar kijken!
- Schrijf op je papier hoe jij denkt dat dit beestje heet.
- Probeer het beestje na te tekenen. Kijk goed naar de vorm en de kleur!

Tip 1
Kleine beestjes die in of op
de grond leven kun je het
beste vinden onder stenen
of oud hout in de bosjes. Het
liefst op een beetje
schaduwrijke plek.

Tip 2
Insecten houden van warme
zonnige plekken. Vaak
vliegen ze bij bloemen.

Laat aan het einde van je zoektocht alle insecten die je hebt gevangen weer
vrij!
Binnen
6. Ga naar (zoekkaart bodemdieren, zoekkaart hommels, zoekkaart kleine
beestjes) en kijk of je de kleine beestjes die je buiten zag kan vinden op de
zoekkaart. Schrijf de goede naam bij de naam die jij hebt verzonnen voor
het beestje.

Doen

Extra informatie voor thuis
Klik op het plaatje voor het filmpje
Huisje boompje beestje - pissenbedden

Klik op het plaatje voor het filmpje Waar kun je kleine
beestjes vinden?

Zoekkaart bodemdieren

Zoekkaart kleine beestjes

zoekkaart hommels

- de natuur binnen -

Wilde bijenhotel maken
Behalve de honingbij leven er nog veel meer soorten bijen in Nederland.
Dit zijn wilde bijen. Je noemt ze ook wel solitaire bijen, want ze leven alleen en
hebben geen koningin. Wilde bijen maken hun nestje in gaatjes en kiertjes. Ze zijn
heel belangrijk voor de natuur, maar hebben tegenwoordig weinig plekken om te
wonen. Gelukkig kun jij ze een beetje helpen door een bijenhotel te maken.
Leerdoelen
• Je leert dat er verschillende soorten bijen bestaan.
• Je weet hoe je met afval iets nieuws voor de natuur kan maken.
• Je weet hoe je de wilde bij in Nederland kan helpen.

Locatie
Thuis en op balkon/in tuin
Nodig
• Oude krant of ander
papier
• Lege fles of bakje
(yoghurtbakje)
• Schaar
• Potlood
• Plakband
• Stiften
• Touwtje

Binnen
Klik op het filmpje Wilde bijenhotel maken.

Doen

1. Spoel de fles of het bakje goed om en droog hem af.
2. Knip de fles vanaf de bodem op 12 cm af. Gebruik je een yoghurtbakje?
Dan hoef je hem niet af te knippen.
3. Knip de oude krant of het papier in stroken van 10 cm breed.
4. De stroken papier ga je nu om een potlood heen rollen en plak je vast
met een klein stukje plakband. Als alles vast zit, haal je het potlood
eruit en maak je een nieuw rolletje totdat je veel rolletjes papier hebt.
5. Stop alle rolletjes papier netjes in de afgeknipte fles of het bakje tot
er niks meer bij past. Let op! De papierrolletjes mogen niet uitsteken,
want dan regenen ze buiten nat.
6. Versier de buitenkant van je bijenhotel
Buiten
7. Zoek een plekje op je balkon, galerij of tuin op het zuiden. Wilde bijen
houden van veel warmte! Hang je hotel op met het touwtje en zorg dat
de ingang van de rolletjes papier op het zuiden is gericht.
8. Heb je een wilde bij gezien bij je hotel? Zoek dan op de zoekkaart welke
soort het is (zie vorige bladzijde).

Extra informatie voor thuis
Wilde bijen wat zijn dat? Klik op het plaatje voor het filmpje
van school tv Wilde bijen

Klik op het plaatje hiernaast voor het filmpje Wilde bijenhotel
maken.

Klik op het plaatje hiernaast voor het filmpje Waarom zijn
hommels en bijen belangrijk?

