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Instructie Insecten zijn de baas I3 groep 5+6 (7) 
 
 

Intro (10 minuten) 
 
Verwelkom de kinderen, ouders en leerkracht bij de poort. Loop samen naar de kring. Stel 
jezelf en de andere vrijwilligers voor. 

“Vandaag gaan we op zoek naar insecten in de tuin. Jullie hebben in de voorbereiding 
gekeken naar de eigenschappen van 5 insectengroepen. Welke groepen hebben jullie 
bekeken? 
 
Op vijf plekken in de tuin liggen materialen om insecten te vangen. Ieder groepje leerlingen 
gaat naar één zo’n plek en gaat daar op zoek naar insecten. Weten jullie nog hoe je zeker 
weet of een dier een insect is (een volwassen insect heeft altijd zes poten)? Jullie krijgen 20 
minuten de tijd om zoveel mogelijk verschillende insecten te verzamelen.” 
 
>  Hoe gaat het vangen? 
Demonstreer hoe je insecten vangt in grote of kleine vangpotten. 
Laat zien hoe je insecten verzamelt met een paraplu. 
> Vertel de leerlingen dat ze voorzichtig omgaan met zowel de dieren als de materialen 
> Vraag de leerlingen om zoveel mogelijk vanaf de paden te vangen 
 
“Na 20 minuten verzamelen we op het terras voor het gebouw. 
Daar krijgen jullie kort uitleg over hoe je de verzamelde insecten kunt bekijken. 
Ieder groepje werkt aan een tafel. 
Aan de hand van de kaarten op tafel delen jullie de vangsten in groepen in. Ook hiervoor 
krijgen jullie 20 minuten de tijd. 
En vervolgens worden alle vangsten op de turflijst gezet. 
 
Na het bekijken van de insecten, laat je ze vrij op de plek waar je ze gevangen hebt. (5 
minuten)” 

 

Afsluiting (5 minuten) 

De kinderen leveren de grote en kleine vangpotjes in en we bespreken de turflijst: welke 
beestjes zijn het meest gevangen? Is daar een reden voor? Wat vingen de kinderen op hun 
eigen plek en hebben ze daar een verklaring voor? 

 
Vergeet niet de ouders te bedanken voor het begeleiden. 

Geef de turflijst mee. 

Noteer het juiste aantal kinderen en noteer de naam van de leerkracht. 
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