
Opdracht 1 Nuttige beestjes
Insecten en andere kleine beestjes zijn heel nuttig. Ze helpen de 
natuur een handje. Zet de volgende woorden op de juiste plek. 

	 	 					Regenwormen	en	pissebedden	zijn	échte	opruimers.	Ze	eten	afgevallen		 	 	 	

	 	 					en		 	 						dieren.	Zo	zorgen	ze	voor	minder																										en	een	meer	

																																																																	bodem.	Sommige	insecten																																					onze	gewassen

	 	 					en	bloemen.	Ook	zijn	er	insecten	die	schadelijke	insecten	opeten	en	zo	een																																													

	 	 					voorkomen.	Veel	insecten	en	andere	kleine	beestjes	zijn		 				 													voor	vogels,

	 	 					reptielen	en	kleine	zoogdieren.
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Insecten	en	andere	kleine	beestjes	leven	onder	je	voeten.	
Of	zoemen	om	je	hoofd.	Maar	wat	doen	ze	eigenlijk?	
En	waarom	zijn	ze	zo	belangrijk	voor	de	natuur?
Je	ontdekt	het	met	dit	werkblad.

Breng leven in je tuin
Werkblad groep 5-6

TIP
Gebruik het 

informatieblad.

Opdracht 2 Insecten welkom! 
In welke tuin zijn insecten en andere kleine beestjes het liefst?
Zet steeds een kruisje bij de tuin waar een insect zich het fijnst voelt. 

					Tuin	met	tegels	
					Tuin	met	veel	groen

					Tuin	met	rommel	
					Nette	tuin	zonder	rommel

Tuin	met	alleen	zon
Tuin	met	schaduw	en	zon

Tuin	met	veel	verschillende	bloemen
Tuin	met	alleen	maar	zonnebloemen

Opdracht 3 Een hotel voor insecten 
Dit is een insectenhotel. Je kunt zelf een insectenhotel maken en in de tuin 
ophangen. Wat is een handige plek om een insectenhotel op te hangen? 
Zet kruisjes. 

         In de zon
							 	 							Een	plek	met	veel	lawaai

Bij	veel	bloemen
Heel	hoog



Opdracht 5 Herken je mij?
Trek een lijn van het dier naar de tekst. 

Ik ben gek op bladluis.

Ik woel met mijn gegraaf de aarde om.

Ik zit graag bij een vijver om muggen te vangen.

Ik ruim de dode bladeren in je tuin op. 

Ik weer aanvallers af met mijn gekleurde oogvlekken.

Ik moet oppassen dat ik bij  
het paren niet wordt opgegeten.

Opdracht 4 Wie eet wie? 
Insecten en andere kleine beestjes eten planten

en dieren. Maar zelf worden ze ook opgegeten. 
Wie eet wie? Trek een lijn van prooi naar dier. 

DIER

Kikker

Vogel

Lieveheersbeestje

Sluipwesp

PROOI

Bladluis

Rups

Libelle

Regenworm

1. Ik heb acht ogen op mijn kop, 
daarom kan ik heel goed zien. 

2. Als er gevaar dreigt ga ik op  
mijn rug liggen en trek ik 
mijn pootjes in.

3. Ik zit graag onder een steen  
of een bloempot. 

4. Dit huisje biedt onderdak  
aan verschillende insecten. 

5. Mijn poep is goed voor planten. 
6. Ik woon bij de vijver.
7. Ik verander eerst in een  

pop voordat ik kan vliegen.
8. Ik heb vier vleugels, maar  

toch vlieg ik bijna nooit.
9. De eikenprocessierups  

is voor mij een lekker hapje.
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Opdracht 6 Beestjespuzzel
Vul de puzzel in en vind de oplossing.


