
Handleiding Insecten 2 september 2016 
 

Instructie Kleine beestjes safari (Insecten 2) voor groep 3* en 4 

 
Verwelkomen, 
 
Vraag aan de leerkracht of de kinderen de werkbladen bij zich hebben (1 per 
groepje) 
We gaan vandaag op safari in de tuin. 
We gaan kijken waar we kleine beestjes kunnen vinden. 
Je kunt zeggen: 

- er zijn beestjes die geen poten hebben,  kun je een voorbeeld noemen? 
- er zijn beestjes met 6 poten, laat de kinderen tot 6 tellen? 

- er zijn beestjes met 8 poten, kun je een voorbeeld noemen? 
- er zijn beestjes met 14 poten (pissebed)  laat de kinderen tot 14 tellen. 
- er zijn beestjes met heel veel pootjes, kun je een voorbeeld noemen? 

Vinden jullie ze eng, leuk of mooi? 
 

Hoe gaan we beestjes zoeken (richt je tot de ouders en de kinderen) 
 
In de tuin staan op 5 plekken een vlag met een nummer en een opdrachtkaart en een 
tafeltje met vangspullen. 
Je gaat naar een vlag en leest de opdracht en voert die uit, daarvoor heb je ongeveer 
10 minuten. 
Ik zal nu laten zien hoe je beestjes kunt vangen. (demonstreer met spullen uit de 
demonstratiedoos). 
Doe voorzichtig met de beestjes die je vangt en laat ze vrij als je ze bekeken hebt. 
In de werkbladen kun je op het telvel aangeven hoeveel beestjes je hebt gevonden. 
Op het kennismaakvel kun je van één beestje bijzonderheden opschrijven. 
Als je klaar bent met de opdracht ruimt je op en ga je naar het nummer van het 
safarikamp dat op de opdrachtkaart staat. 
 
Afsluiting: 
 
Wat is het spannendste beestje dat je gezien hebt? 
Wat is het mooiste beestje dat je gezien hebt? 
Vind je beestjes nu nog steeds eng, leuk of mooi? 
Als je het leuk vindt om beestjes te vangen kun je dat overal doen, vraag een 
loeppotje en ga op zoek in de tuin, onder stenen, of gewoon binnen onder de bank, 
achter de kast of in de kelder of de keukenkastjes . 
 
Vergeet niet de ouders te bedanken voor het begeleiden. 

Noteer het juiste aantal kinderen en vraag een handtekening van de leerkracht. 

 

*Groep 3 vanaf april 

 


