


 

  

   

Opdracht 1 Kortenbos  

 

Vertellen: 

Het lieveheersbeestje heeft zwarte stippen op zijn 

schild.  

 

 

Opdracht: 

• Kijk goed om je heen, zie je iets wat ook 

stippen heeft?  

 

(blaadje, steentje, bloem, stippen op een takje)  
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Opdracht 3 Kortenbos  

 

Vertellen: 

Het lieveheersbeestje heeft 6 pootjes en 2 vleugels 

waarmee het kan vliegen.  (foto Lieveheersbeest 

laten zien) 

 

Opdracht: 

• Rek je armen en benen uit net zoals Dottie dat 

doet.  

• Kunnen jullie ook vliegen zoals een 

lieveheersbeestje?   

Laat de leerlingen:  

- vliegen als een lieveheersbeestje  

- hippen als een vogel op de grond  

- fladderen als een vlinder  

- springen als een kikker  

- huppelen als een lammetje 

- oprollen als een pissebed 
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Opdracht 2 Kortenbos  

 

Voorlezen: 

Hier zie je een huis van glas 

Je mag er binnen komen 

Zo’n huis heet een kas 

Je ziet dat er planten wonen 

Voel maar eens met je arm 

Hierbinnen is het erg warm. 

 

Opdracht: 

• Ga met het groepje de kas ,waar is het 

warmer, binnen of buiten? 

• Bekijk met de kinderen de planten die in de kas 

groeien. 
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Opdracht 4 Kortenbos  

 

Vertellen: 

Als een lieveheersbeestje vliegt maakt het een 

brommend geluid. 

 

 

Opdracht: 

• Doe je ogen dicht en heel stil zijn en luister 

naar de geluiden om je heen. Hoor je een 

lieveheersbeestje? 

 

• Wat hoor je allemaal (ruisen van bladeren, 

geluiden van dieren en mensen, auto's)  
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Opdracht 5 Kortenbos  

 

Vertellen: 

Een lieveheersbeestje lust graag bladluizen.  

Sommige lieveheersbeestjes eten alleen planten.   

 

Hier staan kruidenplanten die je kunt ruiken en  

proeven.  

 

Opdracht: 

• Pak een blaadje van de plant, wrijf het tussen  

je vingers en ruik eraan.  

 

• Je mag er ook van proeven  

 

• Ken je deze plant, waar ruikt en smaakt het  

naar?  
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Opdracht 7 Kortenbos  

 

Vertellen: 

Beschrijf het weer, Vandaag is het…. 

zonnig/bewolkt/regen/…maar is er ook wind? 

 

 

Opdracht: 

• Je mag nu zelf wind maken.  

 

• Zoek een blaadje, bloem, veertje of iets wat je  

weg kan blazen.  

 

• Leg het op je hand, blaas zo hard mogelijk,  

wie komt het verst? 
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Opdracht 6 Kortenbos  

 

Vertellen: 

Hier vliegen de bijen af en aan,  

ga maar, op een afstandje erbij staan.  

Samen zorgen ze voor lekkere honing,  

en de houten kast is hun woning!  

 

Opdracht:  

• Ga met de kinderen  (op afstand) naar de bijen 

kijken.  

• Zien ze bijen met klompjes stuifmeel aan 

komen vliegen?  (bijen verzamelen stuifmeel 

om op te eten) 
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Opdracht 8 Kortenbos  

 

Vertellen: 

Een lieveheersbeestje lust graag bladluizen. 

Sommige lieveheersbeestjes eten alleen 

planten.   

 

Hier staan kruidenplanten die je kunt ruiken en 

proeven   

 

Opdracht: 

• Pak een blaadje van de plant, wrijf het 

tussen je vingers en ruik eraan.  

 

• Je mag er ook van proeven  

 

• Ken je deze plant, waar ruikt en smaakt het 

naar?  

 

 



 

  

   

Opdracht 9 Kortenbos  

 

Vertellen:  

Een lieveheersbeestje legt eitjes. Uit dat eitje komt  

een larve. Een larve ziet er niet uit als zijn vader  

en moeder. Het is nu nog lang en plat en heeft  

nog geen vleugels. De larve gaat heel veel eten en  

groeit daardoor wel 3 keer uit zijn vel. Als het groot  

genoeg is gaat hij zich verpoppen. De larve maakt  

een huisje om zich heen, dat heet een cocon. Na  

een tijdje kruipt de larve uit de cocon en is het een 

lieveheersbeestje geworden.  

 

Opdracht: 

• weet je nog een dier die dit zo doet?  

(Ei-rups-pop-vlinder)   

• Laat hier van een plaatje/foto zien 

• Kijk tussen de planten of je een  

lieveheersbeestje of een vlinder ziet. 
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Opdracht 11 Kortenbos  

 

Vertellen: 

Het lieveheersbeestje heeft 6 pootjes en 2 vleugels 

waarmee het kan vliegen.  (foto Lieveheersbeest 

laten zien) 

 

Opdracht: 

• rek je armen en benen uit net zoals Dottie 

dat doet.  

• kunnen jullie ook vliegen zoals een 

lieveheersbeestje?   

Laat de leerlingen:  

- vliegen als een lieveheersbeestje  

- hippen als een vogel op de grond  

- fladderen als een vlinder  

- springen als een kikker  

- huppelen als een lammetje 

- oprollen als een pissebed 
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Opdracht 10 Kortenbos  

 

Vertellen: 

Lieveheersbeestjes worden in de lente wakker uit 

hun winterslaap. Zij hebben de hele winter verstopt 

gezeten tussen de schors van een boom, in het 

mos, onder bladeren en andere plekjes waar ze 

kunnen schuilen tegen de kou. De 

lieveheersbeestjes leven hier niet alleen   

 

Opdracht: 

• Kijk heel voorzichtig tussen de bladeren, 

houtsnippers en boomstammetjes of je daar 

andere kleine diertjes kunt vinden.  
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Opdracht 12 Kortenbos (extra)  

 

Opdracht: 

Ken je een liedje of een versje over een 

lieveheersbeestje of over een ander dier wat je 

vandaag gezien hebt?  

 

Versje: 

He wat komt daar aangevlogen 

Komt mij kriebelen op mijn hand? 

Het is rood met zwarte stippen 

Het heeft pootjes kort en klein 

Het is een mooi en heel lief beestje 

Welk beestje zou dat zijn? 
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