
Beste leerkracht,

Natuurstad wil de kinderen ook dit jaar weer volop de natuur laten beleven. 
Vandaar dat wij de les “Kriebelbeestjes” 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

Lesbrief: Kleine beestjes

Groep 1 t/m 4

Kriebelbeestjes

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



Verwerkingsopdrachten

Inleiding 

Klassengesprek
De leerkracht heeft een echt klein beestje gevangen 
(bijvoorbeeld een slak) en bespreekt met de kinderen 
onderstaande vragen: 

• Hoe ziet hij er uit?
• Waar zou hij wonen?
• Waar zitten zijn ogen?
• Hoe beweegt hij?
• Wat zou hij eten?
• Waar is hij bang voor?
• Wie kent er nog andere kleine beestjes?
• Zouden jullie die willen zoeken?

LINK naar Natuurstad filmpje

De kinderen kijken en luisteren naar juf Denise, die op 
zoek gaat naar kleine beestjes in de natuur. Zij vangt 
en bekijkt verschillende diertjes en een aantal ervan 
neemt zij mee naar binnen om te verzorgen. Voor deze 
kleine beestjes wordt een ideaal verblijf ingericht waar 
ze alles vinden wat ze nodig hebben. 

Hierna kunnen de kinderen aan de slag met een drietal 
opdrachten die ze in het filmpje hebben gezien. Naast 
de materialen die in het pakket zitten kunnen nog 
extra materialen gebruikt worden, zoals afgebeeld op 
onderstaande foto.

1.  Kleine beestjes zoeken

Nodig: 
• schepnetje 
• loeppotjes 
• faunabox 
• emmer en lepels 
• theezeefjes

De klas wordt in groepjes verdeeld en elk groepje 
gaat diertjes zoeken op een andere plek. De groepjes 
kunnen tussendoor wisselen van zoekplek. Voor het 
vangen van landdiertjes worden lepels en loeppotjes 
gebruikt. Voor de waterdiertjes worden theezeefjes 
en het schepnet gebruikt.
Tip: het is slim om vooraf waterdiertjes te vangen in 
de sloot en over te brengen in een grote bak.
De landdiertjes worden door de verschillende 
groepjes verzameld in de faunabox en de 
waterdiertjes in de emmer. 

https://youtu.be/VvP4ju8NMek


2.  Kleine beestjes onderzoeken

Nodig: 
• loeppotjes 
• zoekkaarten (kleine beestjes + waterdiertjes) 
• bakjes

De gevangen diertjes worden overgezet in de 
loeppotjes/bakjes zodat de kinderen ze goed 
kunnen onderzoeken. Er wordt ingegaan op de 
volgende vragen:

• Hoe ziet het diertje eruit qua kleur, vorm, 
grootte?

• Hoeveel pootjes heeft het diertje?
• Hoe beweegt het dier?
• Waar leeft dit dier: in het water, op de grond, of 

in de lucht?
• Wat zou dit diertje eten?
• Welk diertje vind jij het leukst, mooist en meest 

bijzonder?

Op de zoekkaarten kunnen de gevangen diertjes 
worden opgezocht en op naam gebracht worden.
Na afloop worden de diertjes weer teruggezet op 
de plek waar ze gevangen zijn. 
Let op! Enkele dieren (pissebedden, slakken en 
wormen) worden niet vrijgelaten, omdat deze in de 
klas verzorgd kunnen worden zoals beschreven in 
de volgende opdracht. 

3.  Kleine beestjes verzorgen

Nodig: 
• faunabox 
• plantenspuit 
• aarde, stenen, takjes, mos, bladeren (dode en 

verse) etc. 

In de klas wordt de faunabox veranderd in een hotel 
voor pissebedden, slakken en/of wormen. Leg op de 
bodem wat aarde met daarop een tak of een stuk 
schors, een steen en wat dode bladeren. Sproei 
alles met een plantenspuit een beetje vochtig vóór 
de diertjes erin gaan. Gedurende enkele weken 
verzorgen de kinderen de diertjes. Ze zorgen voor 
voldoende blaadjes en takjes en houden de aarde 
vochtig. Laat de diertjes daarna weer vrij en zet ze 
terug op een plek waar ze zich fijn voelen. 



Afsluiting

Mijn favoriete kleine beestje

De kinderen tekenen, schilderen of plakken hun 
favoriete kleine beestje. Aan de muur hangen grote 
vellen boven elkaar: 
• bruin/zwart (met grond en stenen) 
• groen (met gras en blaadjes) 
• blauw (lucht met wolken) 
• en lichtblauw (water). 
Daar mogen de kinderen hun diertjes op plakken. 
Hebben ze een naam bedacht voor hun diertje? Op 
welke plek zou hij zich het meest thuis voelen?

Post de foto van het eindresultaat op Instagram en 
tag @natuurstad

Hoe beweegt jouw diertje? 

Tijdens een beweging-les kunnen de kinderen zelf 
kronkelen als een worm, glijden als een slak etc. 

Extra lessuggesties:

Ontwikkeling van lieveheersbeestje meemaken

Koolwitjes in de klas!

Kriebelbeest boogie

http://www.kleinehuisdieren.com/lieveheersbeestjes/
https://www.vlinderstichting.nl/koolwitjes-in-de-klas/
https://www.youtube.com/watch?v=SqYmdH3_8xU 

