Lesbrief: Insecten
Krijg de kriebels!
Groep 5 t/m 8
Beste leerkracht,
Natuurstad wil de kinderen ook dit jaar weer volop de natuur laten beleven.
Vandaar dat wij de les “Krijg de kriebels!” voor op school hebben gemaakt.
In deze les komen jullie alles te weten over kleine beestjes.
Wij wensen jullie veel plezier.
Met groene groet,
Team Educatie Natuurstad Rotterdam

Kerndoelen:
39: zorgen voor dieren
40: functioneren dier in omgeving
41: bouw en functie van dieren en hun
onderdelen

Inleiding

De kinderen kijken en luisteren naar het filmpje,
waarin juf Denise op zoek gaat naar insecten in de
natuur. De kenmerken van insecten worden besproken
en er wordt uitgelegd waar je insecten kunt vinden.
Ook komt aan bod waarom insecten zo belangrijk voor
ons zijn.
LINK naar Natuurstad filmpje
Na afloop van het filmpje kunnen de volgende vragen
met de kinderen besproken worden:

•
•
•
•
•

Wat is een insect?
Wat zijn de kenmerken van een insect?
Hoe ontwikkelt een insect zich?
Waarom zijn insecten nuttig?
Waar kun je insecten vinden?

Vervolgens gaan de kinderen aan de slag met de
materialen uit het pakket.

Verwerkingsopdrachten

1. Insecten zoeken, vangen en determineren
Nodig per groepje:
• 1 schepnet
• 3 petrischalen
• 1 emmer/teiltje
• 3 witte bakjes met deksel
• zoekkaart ‘insecten’ en ‘waterdieren’
De klas wordt in 5 groepen verdeeld. Elk groepje
neemt bovenstaande materialen mee en gaat
insecten zoeken op een andere plek. Tussendoor kan
gewisseld worden. Een groepje begint bijvoorbeeld
met het zoeken en bekijken van insecten op het land,
een ander groepje begint met waterinsecten. De
gevangen insecten op het land worden verzameld
in een petrischaaltje of in een bakje met een deksel.
De waterinsecten worden eerst verzameld in een

emmer/teiltje waarna ze voorzichtig overgeschept
worden in de witte bakjes. De leerlingen kunnen de
dieren nu heel goed bekijken en er wordt onderzocht
of het dier tot de insecten behoort. Daarbij worden
onderstaande vragen beantwoord:

•
•
•
•
•

Heeft het dier 6 poten?
Bestaat het lichaam uit 3 delen?
Heeft het facetogen?
Zijn er vleugels en voelsprieten aanwezig?
Heeft het dier een harde schild?

Op de zoekkaarten ‘insecten’ en ‘waterdieren’ kunnen
de gevangen dieren opgezocht worden en op naam
gebracht worden.
Na het determineren worden de insecten weer
vrijgelaten op de plek waar ze gevonden zijn.

2. Verwerking buiten of in de klas:
Nodig:
• werkboekje
Zie bijgevoegd werkboekje. (Zelf te kopiëren door
leerkracht)

Extra lessuggesties:
Ontwikkeling van lieveheersbeestje meemaken

Koolwitjes in de klas!

