
Ik ben er meteen maar even gaan zitten. In de bijlage vind je de teksten voor de kinderen. 
Cursief en in kleine lettertjes de vlinders die erbij horen en eventuele toevoegingen (hoort 
dus niet bij de tekst).
Ik bedacht me net, dat een A3-dubbelgevouwen misschien net zo makkelijk is voor jouw. 
Dan heb je wat meer mogelijkheden om leuk te vormgeven? Kijk maar.Ik ben er meteen 
maar even gaan zitten. In de bijlage vind je de teksten voor de kinderen. Cursief en in kleine 
lettertjes de vlinders die erbij horen en eventuele toevoegingen (hoort dus niet bij de tekst).

Vlinders kijken 

Landgoed Schothorst

In de maanden mei, juli en september zie je ze vliegen: vlinders! 
Ook vandaag ga je op zoek naar vlinders. 
Op dit papier vind je allerlei spelletjes en opdrachten over vlinders. 
Zoek in de tuin rond de zonnewijzer de vlinderbordjes. 
Zoek vervolgens dezelfde vlinder op dit papier en doe het spelletje.

Veel plezier ermee!

Gekleurde vlinders

kleine vos

Vlinders hebben meestal hele mooie kleuren. 
Rood, blauw, wit, geel, zwart, oranje... 
Hoeveel kleuren zijn er in de natuur te vinden, denk je?

Zie je de gekleurde stippen hiernaast? 
Kun je deze kleuren terugvinden in de natuur om 
je heen. 
Als je iets hebt gevonden met dezelfde kleur, laat 
het dan aan iemand anders zien. 
Samen kunnen jullie bewijzen dat alle kleuren in 
de natuur voorkomen!

Waarom denk je dat sommige vlinders zulke felle 
kleuren hebben?

Ruiken en kijken
dagpauwoog Ruik eens aan drie verschillende bloemen. 

Ruik jij het verschil? 
De vlinder heeft geen neus, maar hij kan met zijn 
voelsprieten en met zijn poten ruiken of hij op de 
goede plant zit! 

Kijk eens door deze caleidoscoop. 
Kun je alles goed zien of niet? 
Vraag aan iemand of hij/zij een paar meter verderop 
stil wil gaan staan. Kijk naar deze persoon door de 
caleidoscoop. Kun je hem/haar goed zien? 
Vraag nu of hij/zij een grote beweging maakt, bijvoor-
beeld wapperen met zijn/haar armen. 
Verandert jouw beeld?
Een vlinder kan niet zoveel zien met zijn ogen. 
Alleen bewegingen in zijn omgeving kan hij goed 
waarnemen.
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boomblauw
tje Wat hebben vlinders nodig?

Stel jezelf eens de volgende vraag: wat heb ik nodig om te 
kunnen leven?
Probeer samen met je (groot)ouders antwoorden te verzinnen. 
Denk aan eten, drinken, een plek om te slapen, kleren om je 
warm te houden, enz. 
Wat zouden vlinders nodig hebben om te kunnen leven? 
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Gebruik eventueel de volgende vragen om op ideeën te komen:
a. Wanneer zie je vlinders vliegen? Als het regent?
    Of vliegen ze alleen als de zon schijnt? 
b. Wat eet jij? Wat eet een vlinder? 
c. Wat eet een rups? Eet hij veel of weinig?

witje

Van ei tot vlinder via rups en pop
Hieronder staan een paar raadsels. Het antwoord kan zijn: ei, 
rups, pop of vlinder.
Het is leuk om antwoord te geven zonder te praten: met een 
beweging. 
Een vuist voor een eitje, een kronkelende arm voor een rups, 
stijf rechtop staan met je armen tegen je lichaam voor een pop, 
fladderen met je armen voor een vlinder.

Vlinderraadsels:
ik eet zoveel als ik kan       
ik ben zo klein dat je mij bijna niet ziet    
ik hang heel stil        
ik ga van bloem tot bloem      
ik word afgezet op waardplanten     
ik warm me op in de zon      
ik ben beschermd tegen kou en regen    
ik barst een paar keer uit mijn vel     
ik ga snel op zoek naar een geschikte partner   
ik spin mijn eigen huis       
ik ben gemaakt van dunne zijdedraadjes    
ik ben in de tuin een graag geziene gastvlinder
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Zelf vlinders onderzoeken
Wil je eens een echt vlinderonderzoek doen, net als 
Meester Prikkebeen?!

Zoek een vlinder in je directe omgeving. Kijk op de zoekkaart 
welke naam deze vlinder heeft. 
Je doet dat door op de zoekkaart bij Start te beginnen en 
antwoord te geven op elke vraag. 
Je zult goed naar jouw vlinder moeten kijken!
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Als je de naam 

gevonden hebt, 

schrijf je hem 

hiernaast op. 

Nu ga je op zoek naar meer vlinders van dezelfde soort en je zet 
steeds een streepje als je er weer één ziet.
Dat heet turven!


