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van het,IVN VelàhovenlVeeaem.

Doel.
Wat is er nu leuker, o?annender en eome ook en6er àan oV zoek le qaan naar al àie wriemelenàe
dieríiee, àíe ie overal in síruiken, op Vlanten, ín de luchí, op en in de badem kuní vinàen. We
wíllen àe kinàeren laten opeuran naar insecLen, eVínnen en anàara wríemelenàe dieren an àeze
wriemelo eeno ruoíig laten bekijken.

Uiíwerkinq,
Zoekin een bos een eníqozins rechíhoekiqbooyerceel en kiee lango àe
Vaàen vier geechikie
plekken uií om een ?aeí in íe richíen (bijvoorbeelà ov àe hoekpunren).
U kuní dir proiecí uiívoeren in een àoor u gekozen boa in ow.e omqavin4, b.v. in àe Oprankelsche
bo66en, bii de VlaorooL, ín Oe Molenvelàen, àe bossen bij Oerle of in de bosaen bii her Grooí
Meer.
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osï,eníochl,

Verdael àe klas in víer qroe?en. Elk groeVje kinàeren 6r,ar| bij een van àe
7aoíen en loaVt, al àan
niet beTeleid àoor een ouàer, van poot naar poot., Op elke pooí ía een ochoolgiào aanwezig, àíe

6amen m6í een qroepje kinderen op zoek gaat, naar de verschíllende wríemels, Reken
Ver Vooí oV
zo'n 15 mínuíen,

De poolen van heí onàerbouwVrojecl,
Yoaí 1: De lakenooeí.
I

ln bomen en elruiken ziííen veel meer inseclen dan wii vaak àenken. Leg een laken
onàer een
boam of Troíe aíruik (vooral in eiken zit'ten veel insecf,en) en schuà een6 aan àe íakken.
DiI kan
heel qoaà m,b.v. een lanqe síok, die
ie in het boo zoekt" óij gebruik van een lange sr,ok voorkorn
je, àat iernand íeken ol andere íneecï,en op heí hootd of lijf krijqí"
Allanlei verochillenàe inseclen zullen op heí laken vallen, Fekijk 26 zo, àoe ze in
een lee6 jampoíje
om ze àaarna íe kunnen bekijken of gebruik loepo, die je o? een plankje zeí.
Verwonàer je over àe vele vormen en kleuren, àie ineeclen kunnen hebben. Hoe
zien ze er uií.
hoeveel pootjee hebben 26, waar zit hun kop"
Laat de inseclen na atloop weer vríj.

Yosl,2: Dodemmon;ler;
LaaÏ. àe kinderen op de boàem zoeken naar boàemàieren" Heel geochikt, voor dií
doel is een plek
in heí bos meí veel bladeren / humus op àe grond.
Doe àe 4evonàen insecíen in een
iampotje of loeppoíje en bewonàer àeze boàemmonsíero.
Hoeveel poíen hebben ze, hoe bewegen ze zich, zijn ze groot of klein?
ZeI alle qevanqen bodemmonsíers weer íerua,

7oeí 3: Achí-?oíere en hun kunoï,werken.
ln een bos io alíiià wel een plek te vinàen, waar àiveree epinnen zíï,ten, gpínnen
maken een web
om insecíen I'e vangen om àeze vervolgeno op te kunnen elen. Zo'n web is een kuneíwerk
om íe
zien: heí leuke is ook, dat, niet ieàere opin een zerfde web maakí.
Laaí àe kinàeren opinnen zoeken en verwonàer je mef, hen over àe vele aooríen o?ínnen: qrooí,
klein, àik, àun, korbe of juioí lange poíen, meï of zonàer kruio op hun lijf,
Laat àe kinderen zoveel moqelijk verschillende, soorten webben zoeken en bewonàer àeze
kunoíwerkjes meí hen.
Ti?: vul op ochool de planíenopuií meí waíer, Door in heí boo op een web
een waíernevel te
opuiten kun je zo'n web mooí zichtbaar maken,
Laaí àe webben zoveel mogeliik intací en zel, àe evenl,ueel gevangen oVinnen weer lerug
og hun
oíekje.

?aeí 4: echíe wriemele
Afhankelijk van het qebied, àal uil7ekozan is kun je ap àeze pool diveroe anàere insecíen
b akijken en b ew on der en.
Voorboelàen:
- ín een weilanà of alrook 6rasi reqenwormen (eventueel elders vanqen). Verzamel ze in yoíjao,
laaí ze o? een àoek o,í.à, kruipen, hae àoen ze àaí, hebben ze ?oíen, bekíik àe vele eeqment en,
laaí de kinderen er één in de hand nemen.
- o? een o?en, droqe plek: oprinkhanen, Oeze zie je bijna nieí vanweqe hun schutkleur en waaroín
zou je qroíe en kleine oprinkhanen hebben, bekijk hun poíen, Wees voorzichíig: ogrinkhanen
verliazen 7emakkelijk een Vooí, vanq ze zelt in een Voíje of buiaje'
- gallen: bekijk waar ze zif,íen, hoe zien ze er uií, oniià er één o7en'
- vraaí- en anàere g?oren van insecíen o? blaàeren, aan bomen (àenk b'v' aan àe
bl a

àmin e er der,
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adr oll er o)

- verotoVVlaatsen van ínsecíen en wat anàere àieren doen om ze toch te vinàen: denk aan
oVechíen (oVechtenomiàoe), rnezen (allijà àruk op zoek naar insecíen overal op, onàer en
lussen bladaran)
- mierenneoí: bekijk eenb van een afsíanàje alle activíteií in en ronà zo'n nesl: zií er wel eens
één atil, waí ojouwen ze naar hun nest, waar loVen hun "auíobanen", bekijk een mier onàer een
loeV.

-lieveheersbeeotjae: íal heí aanial oíiVVen, hoeveel verochillenàe kleuren schilàen kun ie vinden,
kijk eeno of je hun "vlieqvleuqels" ook kunt' zien.

7enoàiqà maleríaal,
In de IVN-kisí voor 6roe? 1-4 ziï,íen:
- laken, plankjeo,loegen, plantenepuií (zelf

r,e vullen meï waíer), jamVot jeo (eveníueel exNra ook
àoor kinderen mee te nemen)
Zelt zorqen voar een lanqe silok; in het bas zaeken of meenemen van íhuis. Geochikt zijn onàer
meer uítschuifbare síokken van ramenwaeeers en ouàe viohenqelo.

?Vínnetje zit, íe dromen
onàer da hage bomen
ín zijn web van glinoíer7lao,
zilveren draaàjeo krÍo en kras.
En een vlíe6 komf kijken,
lango zijn àraadjeo atrijken,
0, wal rent, àe opin nu vlu6!
Spikkelkruioje op zíjn rug.
9Vinneíje in her webje
vlie1je, vlieqje, ik heb jel
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Naam:
Ale je zo'n àier vinàí: zeí er een kruieje bil.
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