Insecten
Van NWenT.nl

Maak je eigen insectenvanger
Groep 4 t/m 8
Ga met de klas op insectensafari. Ontdek
welke insecten er op het schoolplein leven
en bekijk ze van dichtbij met jouw eigen
gemaakte insectenvanger. Lees meer

Maak een oorwormenpot
Groep 5 en 6
Oorwormen zien er misschien griezelig uit,
maar zijn heel nuttig tegen bladluis. Help
ze daarom een handje door een
oorwormenpot te maken voor de
(school)tuin. Lees meer

Bodemdieren, kun jij ze vinden?
Groep 1 t/m 8
In september zijn de bodemdierendagen,
maar je hoeft natuurlijk niet te wachten.
Ook in april kun je bodemdieren vinden.
Lees meer

Kriebelende pissebedden
Groep 5 t/m 8
Weet jij welke soorten pissebedden er op
het schoolplein leven? Je vindt ze vaak op
donkere plekken, zoals onder stenen. Ga
opzoek en onderzoek hoe pissebedden
graag leven. Lees meer

Wat weet jij over pissebedden?
Groep 3 en 4
Pissebedden zijn kleine kriebelbeestjes. Je
hebt ze vast wel eens gezien nadat je een
steen of boomstronk optilde, maar wat
weet jij eigenlijk over deze kleine beestjes?
Lees meer of download de lesbeschrijving

Maak je eigen bijenhotel
Groep 5 t/m 8
Bijen maken niet alleen honing, maar
zorgen ook voor de bestuiving van
bloemen. Zonder bijen zouden er dus geen
bloemen zijn. Help de bijen een handje en
bouw jouw eigen bijenhotel! Lees meer

Koolwitjes in de klas
Groep 1 t/m 8
Vlinders ondergaan een echte
gedaanteverwisseling. Met dit lesidee kun
je deze zien bij echte vlinders in de klas!
Lees meer

Vlindervriendelijke tuin
Groep 1 t/m 8
Is jouw schoolplein al vlindervriendelijk?
Met dit lesidee tover je je plein om tot een
heuse vlindertuin. Lees meer

Voorjaar op het plein: houd het bij in de
Jaarrondtuintelling
Groep 1 t/m 8
Doe mee aan de Jaarrondtelling en ontdek
welke dieren er leven op jouw schoolplein.
Ook vind je tips om het plein zo
diervriendelijk mogelijk te maken. Lees
meer

Vlinderpot maken
Groep 5 t/m 8
Combineer natuur en techniek met deze
vlinderpot. Hiermee lok je vlinders naar je
schoolplein, ook als er geen bloemen zijn.
Lees meer

Een nachtvlinderfeestje
Groep 1 t/m 8
Ben je benieuwd naar de vlinders die 's
nachts leven? Versier je tuin, maak een
lekker drankje en lok nachtvlinders naar dit
speciale feestje! Lees hier meer in het
lesidee.

Alle kleine bee(s)tjes helpen!
Natuurnieuws
Insecten zijn erg nuttige beestjes, ook al
lijkt soms van niet. Dit kun je doen om de
insecten in jouw (school)tuin een handje te
helpen. Lees hier het nieuwsbericht.

Lopen op water, sommige beestjes
kunnen het
Groep 5 t/m 8
Op water lopen kan toch alleen als er ijs ligt?
Schaatsenrijders kunnen ook over
vloeibaar water lopen. Maar hoe werkt dat
nou precies? Ontdek het met dit lesidee.

