
 

 

 

Weekrooster thema kriebeldieren 

 

Maandag: 

- Op kriebelbeestentocht  
 

Altijd handig:  

 

een loepepotje, een loepe/vergrootglas, een bokaal met gaatjes in het deksel en 

eventueel een vlindernet. 

 

Afspraken:  

 

1) We springen respectvol om met de kriebeldiertjes: maak een vergelijk: wat jij 

niet graag hebt, hebben de diertjes ook niet graag. 

2) We laten de diertjes na een korte observatie terug vrij. 

3) We zijn voorzichtig: mieren, wespen kunnen gevaarlijk zijn – bij twijfel, vraag 

hulp aan je ouders. 

 

Tips voor een succesvolle vangst: 

 

- Onderneem deze activiteit op een zonnige dag 

- Goede plaatsen: dood hout, bloemen, onder stenen 

- Neem je pot in de ene hand, het deksel in de andere, breng ze links en rechts van 

het diertje en breng snel naar elkaar toe (het is niet erg als er enkele blaadjes of 

bloemetjes bijzitten) 

- Laat je kleuter vertellen wat hij ziet: aantal vleugels, 

voelsprieten, poten, kleur, ogen, roltong,… 

- (Gebruik eventueel de apps Obsldentify of Seek om te 

determineren) 

- Laat je kleuter kleuren wat hij zag op de 

‘tuinsafarichecklist’ 

file:///C:/Users/sofie/Downloads/checklist_tuinsafari.pdf 

 

 

../Downloads/checklist_tuinsafari.pdf


Een extraatje: 

 

Als inputactiviteit kan ik ook de film ‘Microcosmos’ aanbevelen. 

 Ik heb gezocht op youtube, maar daar kan je hem enkel in delen terug vinden en 

enkel op klein scherm. 

‘Microcosmos – Le peuple de l’herbe’ is naast een korte franse introductie, een film 

waarbij de dierengeluiden klinken alsof je plots honderd keer beter hoort.  

Met speciaal vervaardigde apparatuur filmen twee biologen de kriebeldiertjes van 

héél dichtbij. 

Iedereen steekt er iets van op, jong en oud!  

De film duurt lang (1u20) maar hij hoeft niet in één keer te worden uitgekeken. Dit 

heeft geen belang omdat het een documentaire is. 

Als iemand deze film nog ergens anders vindt, mag hij het altijd laten weten! 

 

- Verhaal: Vlindernacht 

 

 
  

 

Ik vertel het verhaaltje voor      :  

https://youtu.be/7MD5bZtHU5I 

 

 

 

 

Dinsdag: 

- Een eierdoosvlinder 
 

Nodig:  

Een eierdoos (best 12 eitjes, 10 kan ook), 

chenilledraad (of ijzerdraad of touw en twee 

stokjes), verf en/of ander 

versieringsmateriaal en eventueel twee 

pareltjes. 

 

Doen:  

Het makkelijkst is om eerst te laten 

schilderen, laten drogen, (laten) plooien en 

toebinden, eventueel laten versieren. 

https://youtu.be/7MD5bZtHU5I


- Bewegingsspelletje 
 

Nodig:  

Doos, strandbal of een andere grote bal. 

 

Doen: 

Vraag je kleuter om te bewegen als een vlinder, een rups, een huisjesslak (+ 

eventueel een doos op de rug). 

Zeg dat je hem zal filmen en dat jullie het filmpje aan … (mama, papa, oma, 

opa,…) zullen tonen. 

De persoon die het filmpje te zien krijgt moet raden welk kriebelbeest je kleuter 

uitbeeldt. 

 

 

 

Tip:  

Gaat het soms een beetje moeilijk, toon een kort 

filmfragment van het echte kriebeldier, geef tips 

of toon zelf voor. 

 

 

 

Gradatie:  

Vraag ook eens om een mestkever uit te beelden.  

Toon volgend filmpje: 

https://youtu.be/oUO01fe0ErI 

 

Nu heb je de bal nodig.  

Laat je kleuter de juiste beginpositie 

aannemen. 

Geef indien nodig instructies: (of toon 

voor) 

‘Leg de bal op de grond. Ga op knieën- en 

handensteun voor de bal zitten. Strek je 

benen naar de bal. Leg je gestrekte voeten 

op de bal. Probeer je achteruit voort te 

bewegen.’ 

 

Wie lukt deze uitdaging?   

 

 

 

https://youtu.be/oUO01fe0ErI


Woensdag: 

- Chronologisch rangschikken: van ei tot vlinder 
 

Over het proces van ei tot vlinder zijn ook hele mooie filmpjes te vinden.  

Om het filmkijken toch wat te beperken, geef ik er maar eentje mee: 

https://www.youtube.com/watch?v=oWkU63ch_zs 

Laat je kleuter de verschillende stappen van de cyclus vertellend herhalen: ei, 

rups, pop (of cocon), vlinder. 

 

Zin in een werkblaadje? Kies zelf voor makkelijk of moeilijk. 

Laat de verschillende delen uitknippen en van links naar rechts op een blaadje 

kleven in de juiste volgorde. 

In de klas leren we: eerst de delen los knippen van elkaar, dan pas elk deeltje 

uitknippen. 

 

 

4 delen: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-

content/uploads/2020/05/Logische-volgorde-

gemakkelijk.pdf  

 

 

 

 

 

 6 delen: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-

content/uploads/2020/05/Logische-volgorde-6d.pdf  

 

 

7 delen: 

Bij de parende vlinders kan je vergelijken met dieren die je 

kleuter van dichtbij kent. Om puppy’s te hebben heb je ook 

een papahond en een mamahond nodig. 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-

content/uploads/2020/05/Logische-volgorde-7d.pdf  

 

 

  

Voor de durvers 11 delen! 

 http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-

content/uploads/2020/05/Logische-volgorde-11.pdf  
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- Versje ‘Rupsje at’ 

 
In volgend filmpje beeld ik een versje uit. 

Laat je kleuter het mee uitbeelden, een 

keer met de linkerarm als tak, een keer 

met de rechterarm als tak. 

Help eventueel bij het uitbeelden van de 

vlinder.  

Toon hoe hij zijn duimen over elkaar 

moet leggen en de andere vingers 

gestrekt moet houden voor de vleugels. 

https://youtu.be/Ndq-YuuwrIg 

 

 

- En nu een grafische voorstelling van het versje! 
 

 

Toon volgende afbeelding niet!!! Deze dient enkel om de 

bedoeling van de oefening duidelijker te maken. 

Doe de oefening ook niet voor. Dan denken ze dat enkel 

jouw oplossing de juiste is en zullen ze je enkel nabootsen. 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-

content/uploads/2020/05/Grafische-voorstelling.pdf  

 

 

 

Nodig:  

Een blaadje papier en kleurtjes (stift of potlood). 

Doen:  

- Je zegt aan je kleuter dat jijzelf het versje nu eens gaat opzeggen, maar dat jouw 

kleuter er moet bij tekenen. Zeg er uitdrukkelijk bij dat hij géén rups of geen 

vlinder moet tekenen. Maar dat zijn kleurtje het rupsje is dat verschillende 

bewegingen maakt op papier. 

- Zolang je de regel herhaalt, blijft je kleuter tekenen. 

De verschillende regels zijn: 

➢ Rupsje at, rupsje at, rupsje at een gat in een blad 

➢ Rupsje spon, rupsje spon, rupsje spon een cocon in de zon 

➢ Vlinder vrij, vlinder vrij, weg ben jij! Weg ben jij! 

- Wát je kleuter tekent is eerder bijzaak. De bedoeling is dat hij het versje aanvoelt. 

Er wordt gefladderd, er wordt gesponnen, er wordt gevlogen… 

 

https://youtu.be/Ndq-YuuwrIg
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Grafische-voorstelling.pdf
http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Grafische-voorstelling.pdf


Donderdag: 

- Vlinder(2) in een doosje(1) 

 
Toon het resultaat nog niet. Laat eerst puzzelen zonder 

naar het voorbeeld te kijken. Niet makkelijk hoor! 

 

Druk eerst de vlinder en het doosje af: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-

content/uploads/2020/05/Afdrukvoorbeeld.pdf  

De kleuters mogen als ze ‘wit’ saai vinden, het 

afdrukvoorbeeld eerst inkleuren. 

 

Klik hier voor het stappenplan: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-

content/uploads/2020/05/Stappenplan-vlinder-in-een-

doos.pdf  

 

 

 

- Spelletje voor het hele gezin: Cactus en bloem 
 

Ga allemaal in een kring zitten op een stoel met de handen op de benen. 

 

Je kleuter gaat even wat verder staan zodat hij jullie niet kan 

horen noch zien. 

 

Spreek onderling af wie de cactus zal zijn, de anderen zijn 

bloemen. 

Roep je kleuter terug. 

 

Het is de bedoeling dat hij, door het ‘lezen’ van de mimiek, 

achterhaalt wie de cactus is en daar niet gaat zitten. 

Je kleuter gaat dus op zoveel mogen schootjes zitten. Kan hij 

overal gaan zitten zonder op de cactus te gaan zitten, dan is 

hij de winnaar. Gaat hij toch op de cactus zitten, dan is hij 

verloren. 

 

Wie cactus is, knijpt zachtjes in de billen van de kleuter die op hem gaat zitten. 

Wie bloem is, knuffelt de kleuter die op hem gaat zitten.  

 

 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Afdrukvoorbeeld.pdf
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Vrijdag:  

 

- De potloodvlinder 

 
Nodig:  

Stiften of potloden of wasko’s, ijzerdraad of chenilledraad of elektriciteitsdraad, 

schaar en  stukjes plakband. 

 

Doen:  

Laat een vlinder kiezen en laat inkleuren. Misschien tekent je kleuter liever zelf 

een vlinder… 

Laat de vlinder uitknippen. 

Laat een ijzerdraadje om het potlood draaien. 

Laat het draadje tot helemaal boven het potlood schuiven. Kleef misschien zelf 

het draadje vast, enerzijds aan het potlood zelf, anderzijds aan de vlinder. 

 

KLAAR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Potloodvlinder.pdf 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Potloodvlinder.pdf


- Rangtelwoorden: eerste, tweede, laatste 
 

Maak de oefening eerst met figuurtjes (Playmobil, knuffels). 

Laat ze op een rijtje zetten. Begin met vijf figuurtjes. 

Duid eventueel eerst het begin aan en zeg ‘Hier is het begin van de rij’. 

Jij duidt aan met je vinger en vraagt: ‘Op welke plaats staat deze figuur?’ 

Vraag eerst naar de eerste, de tweede en de laatste plaats. 

Deze rangtelwoorden moeten ze normaal gezien kennen op het einde van K2. 

Lukt dit goed, vraag dan ook eens naar de derde, de voorlaatste, de middelste. 

Herhaal eventueel met andere figuren of maak eens een rij van zeven figuren (de 

middelste is nu iets moeilijker te vinden).  

 

Wie wil, kan nu proberen op een speelwerkblaadje! 

Begin met de nadruk te leggen op de leesrichting. Toon aan je kleuter waar de 

rij begint. 

Geef in elke rij maar één opdracht! Zeg dit ook. Zorg ervoor dat je kleuter in de 

juiste rij aan het werk is. 

Wil je het eenvoudig houden, beperk je dan tot eerste, tweede en laatste en 

herhaal ze enkele keren. 

 

Bv. Rij 1 Kleur de laatste vlinder 

 Rij 2 Kleur de middelste vinger 

 Rij 3 Kleur de tweede vlinder 

 Rij 4 Kleur de eerste vlinder 

 Rij 5 Kleur de voorlaatste vlinder 

 Rij 6 Kleur de vierde vlinder 

 Rij 7 Kleur de vijfde vlinder 

 Rij 8 Kies zelf of later je kleuter benoemen welke vlinder hij wil kleuren 

  Bv. ‘Ik wil de derde vlinder kleuren.’ 

 

Print het blaadje twee keer af om bovenstaande oefeningen te maken via volgende 

link: 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Rangtelwoorden.pdf  

Kleef twee blaadjes aan elkaar om superoefeningen te maken (Zo heb je 10 vlinders 

naast elkaar voor de durvers      ) De middelste zoeken kan je nu wel niet meer 

vragen. 

 
 

 

 

 

http://k2.omerwattez.eu/wp/wp-content/uploads/2020/05/Rangtelwoorden.pdf

