
Kriebeldiertjes 

Enkele weken gingen we aan de slag met het thema 

‘Kriebeldiertjes’, want kriebeldiertjes vinden we heel leuk. Tij-

dens de speeltijd of het spelen in het tuintje komen we ze 

vaak tegen: bijen, lieveheersbeestjes, mieren, … We vinden het 

superleuk om er naar te kijken. We maakten kennis met Lea 

Lieveheersbeestje, Bea Bij, Willy Worm, Vera Vlinder en Sjakie 

slak.  

Juf bracht 2 slakken mee naar de klas. Een huisjesslak en 

een naaktslak. We bekeken ze eens van dichtbij en sommige 

kinderen lieten ze zelfs over hun handen en arm glijden.  



Tellen: de vlinders zijn telkens 

anders geschikt. Zijn het er toch 

evenveel op het groene blad als 

er naast? 

Meten: hoeveel parels zijn er no-

dig om de parelrij even lang te 

maken als de rups? 

Logisch ordenen: 

Van ei tot vlinder 

Het lieveheersbeestje en 

de vlinder willen graag 

naar de bloem. Door een 

magneetje onder het 

doolhof te bewegen  

lieten we de diertjes 

vliegen naar de bloem.  

Topologie 

We oefenen de begrippen 

boven, onder, naast.  

Een patroon verder 

zetten met parels en 

Willy Worm 



Reactiespelletje 

Wie kan er het snelst 

het kriebeldiertje aan-

tikken?  

Dolle pret!  

Woordkaarten na leggen met 

magneetletters.  

Voorbereidende schrijfoefeningen: 

 De bij vliegt van bloem naar bloem.  

De V van vlinder 

We sorteerden voorwerpen  en gin-

gen op zoek naar voorwerpen met de 

V van vlinder: varken, verf, vrachtwa-

gen, … De voorwerpen waar we de 

letter V in de hoorden gingen op de 

groene kaart, de anderen op de rode.  

Dit was helemaal niet makkelijk, 

maar we deden onze best.  
Fijn motorisch werken: de lieveheersbeestjes uit het gras 

nemen met een pincet.  

Spelen met de 

handpoppen en 

het zelf gemaakt 

insectenhotel..  



Schilderen, stempelen, knippen 

We schilderden bijen en  

Lieveheersbeestjes.  

We toverden vlinders door een halve vlinder te schilderen en er een afdruk van te maken.  

 

                                                          Maken van een slakkenhuis door te knippen.  



Schrijfdans 

De bloem 


