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Beste leerkracht, 

Deze insectenles  is bedoeld voor groepen 5 (voorjaar), 6 of 7. 

Tijdens deze les wordt gekeken naar verscheidenheid van insecten in de tuin en wordt gekeken naar 

voorkomen in plaats en tijd. 

Deze les vraag wel enige voorbereiding om  de tuinles goed tot zijn recht te laten komen.  

Kijkt u hiervoor bij de suggesties ter voorbereiding. 

Het vormen van specialistengroepjes is de basis van deze les, de tuinles is daarop ingericht. 

Verdeel hiervoor de klas in zoveel mogelijk groepjes van 3. 

Onder het kopje werkbladen vind u de specialistenkaarten 

-  verdeel de kaarten in de volgende combinaties ; op een klas van 30 leerlingen bv er zijn dan 

steeds 2 groepjes met dezelfde kaartencombi:  

- [ WANTSEN/KEVERS/ keverlarven] 

-  [BIJEN/HOMMELS/wespen]  

- [ MIEREN/OORWORMEN/sprinkhanen] 

- [VLIEGEN/MUGGEN/zweefvliegen] 

- [VLINDERS/rupsen/ LIBELLEN] 

Dit lesprogramma  is een uitgave van Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert te Nijmegen 
 2013  1e oplage. 
Ontwerp & Tekst: Louis van der Heijden 

Bij het maken van deze lesbrief is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

 
Behoudens de bestanden die als “te kopieëren” aangemerkt zijn, mag niets uit dit programma op 
enigerlei manier overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming  van de SENG. 
 

Voor Nijmeegse scholen worden de kosten voor deze les gedragen door het 
Gemeentelijk Declaratiefonds.  Scholen buiten Nijmegen ontvangen van ons een 
rekening. 
 
 
 

POST & BEZOEKADRES:   

 
Educatieve Natuurtuin Goffert  
Goffertweg 19  
6532 AA Nijmegen . 
024-3541729 (tijdens kantooruren) 
 
info@natuurtuingoffert.nl     
www.natuurtuingoffert.nl    
 ctrl + klik voor locatie: 
https://maps.google.nl/maps?q=Goffertweg+19,+Goffert,+Nijmegen&hl=nl&sll=52.127808,5.913461&ss
pn=1.364057,2.469177&oq=goffertweg+19+&hnear=Goffertweg+19,+6532+AA+Nijmegen-
Midden,+Nijmegen,+Gelderland&t=m&z=16 
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Voor de voorbereiding moeten ze de gelegenheid hebben om enige plaatjes op internet op te 

zoeken.  Ze zouden dit ook eventueel thuis kunnen doen. 

 

Afhankelijk van de tijd die u beschikbaar heeft, staan er nog enkele suggesties in deze map voor 

verdere voorbereiding. 

 

De specialistenkaarten worden meegenomen voor het tuinbezoek: op de achterzijde kunnen ze 

waarnemingen noteren. 

De groepjes die in de klas zijn gevormd,  werken ook in de tuin samen. 

Vangmaterialen, zoekkaarten en loupes zijn aanwezig om de vangsten van dichtbij te bekijken.  

 

 

VOORBEREIDING 

 bekijk de prezi: 
 
http://prezi.com/ij-9xjwj5xvx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
 
 

- Specialistengroepjes vormen  – specialistenkaartenkaarten : afhankelijk van de grootte van 

de klas groepjes van 3 leerlingen vormen, verdeel de kaarten in de volgende combinaties ; er 

zijn dan steeds 2 groepjes met dezelfde kaartencombi:  

 [ WANTSEN/KEVERS/ keverlarven] 

 [BIJEN/HOMMELS/wespen]  

 [ MIEREN/OORWORMEN/sprinkhanen] 

 [VLIEGEN/MUGGEN/zweefvliegen] 

 [VLINDERS/rupsen/ LIBELLEN] 

 

- Plaatjes zoeken op internet 

- http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20130104_kevers01 

-  

 

 

 

WERKBLADEN 

OP DE VOLGENDE BLADZIJDEN  VIND U DE TE KOPIEREN  ‘SPECIALISTENKAARTEN’ (dubbelzijdig) 

ZE ZIJN BEDOELD TER VOORBEREIDING, MAAR WORDEN OOK TIJDENS DE TUINLES GEBRUIKT. 

ZE DIENEN DAN OOK MEEGEBRACHT TE WORDEN BIJ HET BEZOEK AAN DE NATUURTUIN. 
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