
(onderbouw, buitenopdracht)

Nodig per groepje: loeppotjes, jampotjes of bakjes met deksel, loepjes en lepels.

Lief klein beestje, kom bij mij.
Hoeveel jaren oud ben jij?
Kom maar even hier.
Want dan tel ik vlug.
Alle stippen op je rug.

Over welk beestje gaat het gedichtje? Wijs het maar aan op de tekening.
 ● Hoeveel stippen tel je? Zou het beestje net zo oud zijn als het aantal stippen?
 ● Welke beestjes zie je nog meer op de tekening?

Het gedichtje gaat over een lieveheersbeestje. Meestal is het rood met zwarte stippen. Het aantal stippen vertelt 
hoe het beestje heet en niet hoe oud het is. Het is het dus een …. stippelig lieveheersbeestje. (zevenstippelig)

Zullen we eens kijken of we lieveheersbeestjes of andere kriebelbeestjes kunnen vinden? 
Kijk goed onder stenen of houtblokken, tussen takken en bladeren. Heb je er een of meer 
gevonden? Kijk dan eerst een poosje wat het beestje doet.
 ● Voel aan het plekje waar je beestje woont. Voelt het warm, koud, droog of vochtig?  

  Is het een plekje in de zon of in de schaduw?
 ● Wat doet het beestje: lopen, rennen, kruipen, glijden, oprollen of iets anders?
 ● Waarom doet het beestje dat denk je?
 ● Is er één beestje van hetzelfde soort of zijn er meer? Tel ze maar.
 ● Kijk eens naar de plaatjes van de beestjes op de achterkant van dit blad. Herken je jouw beestje?

 ● Zoek ook eens een beestje op een andere plek!

Kies nu een beestje dat je van dichtbij wilt bekijken. Doe het voorzichtig met de lepel in het potje. Met de loep 
kun je het goed bekijken.
 ● Heeft je beestje pootjes of voelsprieten? Hoeveel tel je er?
 ● Hoe ziet het lijfje eruit? Zie je haren, vleugeltjes of schilden?
 ● Laat het beestje maar eens over je hand lopen. Hoe voelt dat?
 ● Wat denk je: wat zou het beestje eten?
 ● Wat vind je eigenlijk van het beestje? Vind je het mooi, leuk, eng, raar of iets anders?
 ● Kijk op de achterkant van dit blad hoe het beestje heet. Zie je het niet staan? Dan mag je zelf een  
  naam verzinnen!

Zet het beestje weer terug op de plek waar je het vond. Kijk wat het 
beestje doet. 
Als je het leuk vindt, mag je nog een ander beestje zoeken en bekijken.

Kriebelbeestjes die op en in de grond leven noemen we bodemdiertjes. 
Ze houden van donkere en vochtige plekjes: in de aarde, onder natte 
bladeren en onder stenen. Ze verstoppen zich goed zodat andere dieren 
ze niet zien. Wat denk je: voor welke dieren zouden ze bang zijn? 
(bijvoorbeeld vogels)

KRIEBELBEESTJES



oorwurm

sprinkhaan

mestkever

duizendpoot

pissebed

mier

miljoenpoot

naaktslak

regenworm

tuinslak

lieveheersbeestje
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