
Werkblad 1

Wat is de goede volgorde van de plaatjes? Begin bij plaatje 1: de vlinder legt eieren.
Schrijf de letter a in hokje 1. Welk plaatje is de volgende? Zet de letter ervan in hokje 2. 
Ga zo verder. Je vindt de naam van een mooie dagvlinder!
 
                De oplossing is:           1      2      3      4      5      6      7     8
       

De wat-ik-nu-weet puzzel

1. Een vlinderlijf bestaat uit drie delen: 
 achterlijf, borststuk en …
2. Het stamcafé der vlinders.
3. Dit zuigen vlinders uit bloemen.
4. Deze vlinder legt haar eitjes op 
 koolplanten.
5. Een veel gebruikte waardplant is de …
6. Alle vlinders beginnen hun leven als …
7. In ons land vliegen zo’n 70 soorten …
8. Ei – rups - … - vlinder.
9. Een vlinder heeft aan zijn kop twee …

De oplossing luidt: 
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Werkblad 2

Insecten

Geef het diertje een zelf 
verzonnen naam.

Hoe lang is het insect?

Uit hoeveel delen bestaat het?

Teken het diertje na in het 
vak hiernaast.

Welke kleuren heeft het?

Zie je pootjes?
Hoeveel?

Heeft het diertje vleugels?
Hoeveel?

Aan welk deel zitten de 
pootjes en de vleugels vast?

Heeft het insect voelsprieten?
Hoeveel?

Zie je ogen?

Wat valt je nog meer op?

Probeer achter de echte 
naam van het insect te 
komen. Het heet:

Schrijf hiernaast op wat je 
nog meer te weten bent 
gekomen over dit insect, 
bijv. via internet.

Met behulp van dit werkblad ga je twee insecten met elkaar vergelijken. De twee insecten 
kun je ergens binnen zoeken, maar ook buiten (bijv. op een bloem).

Insect 1

                cm.

Ja/Nee

Ja/Nee

Kop/borst/achterlijf

Ja/Nee

Ja/Nee

Insect 2

                cm.

Ja/Nee

Ja/Nee

Kop/borst/achterlijf

Ja/Nee

Ja/Nee
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Werkblad 3

Insecten

Opdracht:

Bekijk met een klasgenoot deze insectenplaat. Probeer de goede namen erbij te zetten.
Kies uit:

vlinder – lieveheersbeestje – vlieg – bij – wesp – kever – bladluis – mier – sprinkhaan – libelle
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Werkblad 4

“Vlinderhoekjes”
Vera de Vlinder 

Lespakket

Probeer de nummers van de 
lichaamsdelen in te vullen.

Roltong:  nr. 
Voelsprieten: nr.   Ogen:   nr.
Achtervleugels: nr.    Voorvleugels: nr. 

Ik vind dit een mooi 
plekje, omdat...
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Werkblad 5

Wiens kind is het?
Vera de Vlinder 

Lespakket
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Geef elk jong z’n goede ouder. Trek een lijn tussen de sterretjes.
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Werkblad 6

Wat doet de 
vlinder daar?

Vera de Vlinder 
Lespakket

Vera de Vlinder houdt van mooi weer. 
Wat zitten er veel vlinders op de bloemen.

1 2

3 4

Vera drinkt uit een bloem.
Mmm, dat is lekker zoet.

Als de vlinder genoeg gegeten heeft 
legt ze eitjes.

De bloemen zitten vol beestjes.
Welke zie je?
Ik zie  
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Werkblad 7

Tussen de bloemen
Vera de Vlinder 

Lespakket

Zoek een plekje in het gras tussen de bloemen.

1. Hoe ruikt het hier? 
 Kleur het rondje.  lekker gewoon niet lekker

2. Voel je ook wind?   ja  nee

3. Is het gras kort of lang? Het gras is 

 Heeft het gras ook bloempjes?  ja  nee

4. Hoor je vogels zingen?   ja  nee
 Wat hoor je nog meer? Ik hoor ook

5. Zie je een schermbloem?
 (kijk maar naar de tekening)  ja  nee

 Welke kleur heeft die schermbloem? 
 Hij is

 Zitten er beestjes op de schermbloem? ja  nee

 Kleur het rondje onder de beestjes die je ziet!

6. Zoek andere bloemen!
 Welke kleur hebben ze?
 Ik zie                 en
 
    bloemen.

Teken hiernaast twee bloemen.
Je mag ze ook kleuren! bloem 1 bloem 2
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Werkblad 8

Wat een eter
Vera de Vlinder 

Lespakket

Hier staan veel brandnetels die prikken. Vera 
heeft hier geen last van en legt haar eitjes op 
een blad.

1 2

3 4

Uit de eitjes komen rupsen en zij zijn gek op 
brandnetels. Ze lusten niet anders.

Een rups eet en eet en eet.
Hij groeit als kool! 
Hij wordt een pop. En uit die pop …

… kruipt een vlinder.
Hoeveel vlinders zijn er al?
Ik tel er
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Werkblad 9

Op dit werkblad staan drie opdrachten. Voor het uitvoeren van de opdrachten heb je 
de zoekkaart ‘Vlinders kijken’ nodig.

Opdracht 1

Kijk goed naar de vlinders op de zoekkaart en let op de vorm van hun vleugels. 
Welke vlinder kun je hieraan gemakkelijk herkennen?

Opdracht 2

Kijk naar de zoekkaart en zoek twee vlinders uit die je erg op elkaar vindt lijken. 
Bekijk ze goed en schrijf op hoe je toch weet welke vlinder het is. 
Welke (kleine) verschillen zie je?

Naam eerste vlinder: 

Naam tweede vlinder: 

Ik zie de volgende verschillen: 

Opdracht 3

Op de buitenkant van de zoekkaart staan foto’s van vlinders. 
Kun je op de zoekkaart vinden welke vlinders het zijn?

Vlinders herkennen
Vera de Vlinder 
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Werkblad 10
Vera de Vlinder 

LespakketEen tuin 
voor vlinders

1. Zoek in de tuin tot je een vlinder ziet. Kijk er ongeveer 5 minuten naar. 
 Wat deed de vlinder allemaal?

  Nectar drinken Zonnen

  Rondvliegen  Op een andere plant gaan zitten

  De tuin uitvliegen 

2. Welke vlinder heb je het meest gezien in de vlindertuin?

3. Waar in de tuin zitten de meeste vlinders? (omcirkel je antwoord)

  op de grond  bij het water  op het hek

  op een bloem  op een plant  in de lucht

anders: 

4. Op welke kleuren bloemen vind je de meeste vlinders?
 Bekijk de bloemen en tel de vlinders die er op zitten.

  Aantal vlinders
Blauwe bloemen
Gele bloemen
Oranje bloemen 
Paarse bloemen
Witte bloemen
Rode bloemen 

Bron/illustraties: De Vlinderstichting

Stichting Natuurprojecten Schijndel www.nmcschijndel.nl


