
Tips bij

Kriebelwiebeldiertjes

Tips voor in de klas
• Ga met de kleuters op zoek naar kriebeldiertjes op 

de speelplaats. Til stenen op en bekijk de kriebel-
diertjes met een vergrootglas. 

• Maak een hoekje in de klas met kriebeldierpotjes. 
Elke glazen bokaal heeft andere kriebeldiertjes. Bv. 
mieren, duizendpoten … Zo kunnen de kleuters de 
kriebeldiertjes van dichtbij bekijken.

• Ga op bezoek bij een imker of breng imkermateria-
len mee naar de klas. 

• Hou een kringgesprek: welke dieren eten kriebel-
diertjes? Bv. de kikker eet vliegjes, de vogel eet re-
genwormen …

• De kleuters boetseren kriebeldiertjes met klei. Daar-
na schilderen ze die in de juiste kleur.

• De kleuters schilderen de halve schalen van een 
okkernoot rood en stempelen er met zwarte verf en 
een wattenstaafje zwarte bolletjes op. Zo bekom je 
een lieveheersbeestje.

Tips voor thuis
• Wied samen met je kleuter onkruid en zoek kriebel-

diertjes.

• Rijg rupsjes met houten parels.

• Boetseer rupsjes met groen speeldeeg. Dit deeg 
maak je door één kop zout, één kop bloem, één kop 
water, één koffi elepel olie en enkele druppels groe-
ne voedingskleurstof uit het warenhuis te mengen.

• Het is leuk om samen met je kleuter rijmwoordjes te 
zoeken. Bv.  slakje – takje, bak – dak, groen – zoen, 
mooi – prooi …

• Kijk samen met je kleuter naar fi lmpjes over kriebel-
dieren. Je vindt er veel op het internet.

• Schmink het gezicht van je kleuter in een lieve-
heersbeestje of een vlinder.

In dezelfde reeks: 

Dinodoedeldieren, 978-94-6291-068-3, € 11,95 (dinosaurus)

thema’s: insect, klein beestje, natuur
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Trek een kring rond alle kriebeldiertjes die kunnen 
vliegen.

Kleur de rups en de spin.



Kleur wat rijmt in dezelfde kleur.
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