
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lieve vriendjes van de Hippo 

klas. Zoals elke week hebben wij 

voor jullie een nieuw 

themakrantje. Veel plezier met 

de opdrachtjes ! 

 

 

 

Versje: kriebeldiertjes  

Kriebel krabbel kiertjes, 

Waar zijn die kriebeldiertjes? 

Trippel trappel ton, 

Ik wou dat ik er een vangen kon! 

Prentenboek: ‘Het luie lieveheersbeestje’ 

 

 
Kijk en luisterlink: 

https://www.youtube.com/watch?v=6c

4sSNKjEWw   

 

https://www.youtube.com/watch?v=6c4sSNKjEWw
https://www.youtube.com/watch?v=6c4sSNKjEWw


  

   

   

Kriebelbeestjes bingo 

Kan jij alle kriebelbeestjes vinden? Kijk zeker in je kot, in de tuin, op je terras, 

op de stoep, … Herken jij ze allemaal? 

 

Bewegen zoals kriebelbeestjes 

Kan jij bewegen zoals een echt kriebelbeestje? Proberen maar!  



 
Zoekplaat kriebelbeestjes 

Heb je geen kriebeldiertjes kunnen vinden bij de vorige opdracht? Geen nood! Kan jij alle 

kriebeldiertjes op de zoekplaat terugvinden? 



Slakkenbak 

Hoe maak je een slakkenbak?  

1. Ga op zoek naar slakken. 

2. Stop ze in een potje en dek af.  

Let op! Er moeten gaatjes in het  

dekseltje, anders kunnen de slakken  

stikken!  

3. Doe wat grond of aarde in een bak. 

4. Verzamel plantjes en bladeren en  

doe die erbij. 

5. Doe de slakken voorzichtig in de bak. 

6. Voer de slakken elke dag wat fruit 

of groente.  

7. Wil je de slakken goed bekijken?  

besproei ze met wat water, dan gaan ze bewegen (niet te veel! Slakken 

houden niet van veel water). 

8. Vergeet de bak niet af te dekken, anders kruipen ze eruit (er moeten wel 

gaatjes in het deksel!!)  

Hier kan je een instructievideo vinden: https://schooltv.nl/video/slakkenbak-

hoe-maak-je-een-slakkenbak/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier een instructievideo: https://schooltv.nl/video/slakkenbak-hoe-maak-je-

een-slakkenbak/ 

Hansje Pansje kevertje die klom eens op een heg. 

Neer viel de regen, die spoelde alles weg. 

Op kwam de zon, die maakte alles droog. 

Hansje Pansje kevertje die klom toen weer omhoog. 

 

Kijk en luister mee: https://www.youtube.com/watch?v=LEjcYIs4PEw 
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Liedje: Hansje pansje kevertje  

 

 

https://schooltv.nl/video/slakkenbak-hoe-maak-je-een-slakkenbak/
https://schooltv.nl/video/slakkenbak-hoe-maak-je-een-slakkenbak/
https://schooltv.nl/video/slakkenbak-hoe-maak-je-een-slakkenbak/
https://schooltv.nl/video/slakkenbak-hoe-maak-je-een-slakkenbak/
https://www.youtube.com/watch?v=LEjcYIs4PEw


Kriebeldiertjes knutselen  

 

Wat heb je nodig? 

- Eierkarton  

- Schaar  

- Verf  

- Penseel  

- Wiebeloogjes (kan je ook tekenen 

of uit papier maken!) 

- Chenille draad voor de pootjes en 

de voelsprieten (kan je vervangen 

door ander materiaal) 

Wat heb je nodig?  

- Wc rolletje 

- Verf 

- Penseel 

- Papier (voor de vleugels) 

- Schaar  

- Lijm  

- Wiebeloogjes (kan je ook 

tekenen of uit papier maken!) 

- Chenille draad voor de 

voelsprieten (kan je 

vervangen door ander 

materiaal) 

 


