


 

  

   

 Opdracht 1 Hildebrandplein   

 

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 3 Hildebrandplein  

 

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 2 Hildebrandplein  

 

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 4 Hildebrandplein  

 

Vertellen: 

In de grond leven ook regenwormen. Wist jij dat je 

wormen kunt lokken door op het gras te dansen? 

Doordoor gaat de grond trillen en denken de 

wormen dat er een mol achterna ze aan zit. Ze 

kruipen dan snel naar boven. Eigenlijk hou je ze 

een beetje voor de gek. Maar nu kan je ze wel 

goed bekijken,  

 

Opdracht: 

• Doe de wormendans op het gras. Stamp met je 

met je voeten en kijk of er een regenworm 

tevoorschijn komt.  
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Opdracht 5 Hildebrandplein  

 

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 7 Hildebrandplein  

 

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 6 Hildebrandplein  

 

Vertellen:  

Het lieveheersbeestje verstopt zich graag onder 

hout en blaadjes.  

 

Opdracht: 

• Je mag een huisje gaan bouwen.  

 

• Zoek kleine takken, steentjes, bladeren, mos 

en bouw een mooi en fijn huis voor het 

lieveheersbeestje.  
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Opdracht 8 Hildebrandplein  

 

Vertellen: 

In de lente komen er bloemen tevoorschijn en 

nieuwe blaadjes aan de planten en bomen. Alles 

voelt nog heel zacht.  

 

Opdracht: 

• Voel aan een nieuw blad van een plant of 

boom. 

• Voel aan een blad wat op de grond ligt, voel je 

het verschil?  

 

• Zoek iets wat hard voelt  

 

• Zoek iets wat zacht voelt  
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Opdracht 9 Hildebrandplein  

 

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 10 Hildebrandplein  

 

Vertellen: 

Een lieveheersbeestje is meestal rood maar soms 

ook geel of oranje.   

 

Opdracht: 

• Kijk goed om je heen, welke kleuren zie je 

allemaal?  
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