Dieren van ver en dichtbij
Van NWenT.nl

Vlinderpot maken
Groep 5 t/m 8
Vlinders likken graag de nectar uit bloemen.
Heb je niet de juiste planten op het
schoolplein of in je tuin? Help de vlinders
dan een handje met heerlijke suikerstroop
uit jouw eigen gemaakte vlinderpot! Lees
meer

Vlindervriendelijke tuin
Groep 1 t/m 8
Leer wat je nog meer kunt doen om de
vlinders op het schoolplein of je tuin te
helpen. Lees meer

Bouw je eigen bijenhotel
Groep 5 t/m 8
De bekendste bijensoort is de honingbij,
maar niet alle bijensoorten leven zoals deze
in grote groepen. Sommige bijen zijn liever
alleen. Deze bijen leggen hun eitjes in
uitgeholde gangetjes. Bouw jouw eigen
bijenhotel om deze eenzame bijen te
helpen. Lees hier hoe je een bijenhotel

Alle kleine bee(s)tjes helpen!
Groep 1 t/m 8
Het aantal insecten blijft elk jaar dalen. Dit
is niet alleen een groot probleem voor deze
dieren, maar ook voor het overleven van de
planten die worden bestoven door de
insecten. Gelukkig kan ook jij meehelpen
aan het verhogen van de biodiversiteit met
deze zes tips! Lees meer

bouwt

Maak je eigen insectenvanger
Groep 1 t/m 8
Wil jij eigenlijk wel eens weten welke
kriebelbeestjes er over het schoolplein of in
je tuin kruipen? Maak dan jouw eigen
insectenvanger en neem eens een kijkje
van dichtbij! Lees hier hoe je die maakt

Een nachtvlinder-feestje
Groep 1 t/m 8
Wist jij dat er ook vlinders zijn die ’s nachts
actief zijn? Deze vlinders komen pas op
bezoek wanneer jij ligt te slapen. Om deze
vlinders te kunnen zien, is het tijd voor een
feestje: een nachtvlinder-feestje! Lees hier
hoe je dat doet.

Kriebelende pissebedden
Groep 5 t/m 8
Naast vlinders en bijen zijn er ook veel
verschillende soorten pissebedden in
Nederland te vinden. Onderzoek hoe
pissebedden het liefst leven door hun
leefomgeving in een schoenendoos na te
bootsen. Lees meer

Kameleon heeft superspeeksel
Groep 1 t/m 8
Een kameleon heeft een tong die zo
plakkerig is als honing! Met zijn plakkerige
tong vangt hij zijn prooien uit de lucht.
Ontdek hoe kleverig stoffen zijn met de
kameleontong kleeftest. Lees meer

Dieren tellen in de achtertuin
Groep 1 t/m 8
Om dieren te observeren hoef je niet naar
een tropisch land. Dat kan gewoon in je
eigen tuin! Misschien zie je ze niet altijd,
maar iedere tuin barst van de dieren.
Mussen, egels, spinnen, vlinders en ga zo
maar door. Tellen welke dieren er in jouw
tuin leven is niet alleen leuk, maar je helpt
er ook onderzoekers mee. Lees hier meer

Welke spinnen wonen er bij jullie?
Groep 5 t/m 8
Ontdek welke spinnen er bij jou in huis of de
tuin wonen. Hoewel veel mensen spinnen
eng vinden, zitten er ook positieve kanten
aan deze huisgenoten. Zo eten zij
bijvoorbeeld andere lastige beestjes op.
Start jouw zoektocht en word een spinnendetective. Lees meer

