
Leerplan in het kort 

L
e
e
rp

la
n

 in
 h

e
t k

o
rt 

Doelgroep 

Groep 1-2 

Kernbegrippen 

Thema: Groen en Biodiversiteit 

Kernwoorden: lieveheersbeestjes, insecten, stippen, 

winterslaap, dekschild.  

Leerdoelen 

Leerlingen krijgen inzicht in het leven van een lieveheersbeestje 

en zijn zich bewust van het leven van kleine dieren, zoals 

insecten, op de tuin. 

Leerlingen leren hun zintuigen in te zetten om hun omgeving, de 

tuin, te ontdekken 

Organisatie en werkwijze 

Een zelf-doe les buiten. 

Het lieveheersbeestjes pad is een opdrachten route op één van 

de tuincomplexen van Milieueducatie.  

De activiteit en de organisatie wordt door de leerkracht zelf 

uitgevoerd.  

De leerlingen gaan, na een introductie in de zitkring op de tuin,  

in kleine groepjes onder begeleiding, het pad lopen en de 

opdrachten uitvoeren.   

Er zijn totaal 11 opdrachten, alleen tuin; Hildbrandplein, Woelige 

Stal en Op den Dijk hebben 10 opdrachten. De plattegrond met 

route en opdrachten zijn te downloaden.  

Tijdsinvestering 

60 - 75 minuten op de tuin 

Voorbereiding leerkracht 

• Lees de achtergrondinformatie over het

lieveheersbeestje

• Lees het voorleesverhaal over de lieveheersbeestjes

Dottie en Stippel.

• Bekijk alvast de route op de tuin, de opdrachten en de

bijlage

• Zorg voor genoeg begeleiding vanuit de school om in

groepjes de opdrachten te kunnen doen.

• Geef de begeleiding van tevoren de opdrachten en

uitleg over de werkwijze.

• Print de illustraties van het Lieveheersbeestje uit

Leerplan in het kort 

Het Lieveheersbeestjes pad 
Een wandeling met opdrachten over de tuin 

Op pad met het lieveheersbeestje 

Ze zijn er weer de lieveheersbeestjes! We nodigen je 

uit om met je groep naar één van de tuincomplexen van 

NME te komen om het lieveheersbeestjes–opdrachten-pad 

te lopen.  Daar ontdekken de leerlingen hoe 

lieveheersbeestje wonen, wat ze eten en hoe ze leven. 

Met alle zintuigen op scherp loop je in groepjes een route 

over de tuin: 
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Uitvoering 

Onderdeel Uitvoeringstijd 

Verzamelen in zitkring, 5 minuten 

Voorlezen verhaal over lieveheersbeestje Dottie. 

Voorleesverhaal kan ook van tevoren op school gelezen 

worden. 

5 minuten 

Wandeling + opdrachten 50 minuten 

Afsluiting 5 minuten 

Materiaal 

Milieueducatie Zelf verzorgen 

Plattegrond + opdrachten (aantal exemplaren) liggen klaar op 

de tuin (reserve) 

Uitprinten plattegrond + opdrachten + kopieën voor 

begeleiders 

Tekening of foto van lieveheersbeestje Tekening lieveheersbeestje uitprinten 
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