
 

 Kruipen of Vliegen (voorbereidende les) 

Leerjaar: PO groep 1/2/3 

Type les: Les door de groepsleerkracht ter voorbereiding op de workshop ‘Kruipen of 
Vliegen’ in Museum TwentseWelle. 

Lesduur  30 minuten  

Omschrijving van 
de les: 

Een les waarbij de kinderen op een verkennende en spelende manier 
kruipende, lopende en vliegende dieren onderzoeken.  
 
Hoe bewegen verschillende dieren zich voort? Hoe kan je een lopend manier 
nadoen? En een vliegend dier? En een zwemmend dier?  
 
De kinderen onderzoeken hoe verschillende dieren zich voortbewegen. Ze 
vergelijken dieren die kruipen, lopen en vliegen. Ze benoemen kenmerken van 
deze dieren. 
De kinderen doen een bewegingsspel waarin ze kruipende, lopende of 
vliegende dieren imiteren. 
 
De kinderen onderzoeken de manieren van voortbewegen in een 
verscheidenheid aan dieren (verscheidenheid en eenheid). 
De kinderen houden rekening met elkaar in spel, aangestuurd door de 
leerkracht (spel). 
De kinderen zijn zich bewust van de spelelementen: wie, wat, waar (spel). 

Onderwerpen Dieren, uitvindingen, beweging 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (drama) 

 

Leerinhoud  
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40 

De kinderen weten dat van elkaar verschillende organismen dezelfde 
functionele onderdelen hebben (verscheidenheid en eenheid). 
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De kinderen kunnen rekening houden met elkaar in spel, aangestuurd door de 
leerkracht (spel). 
De kinderen zijn zich bewust van de spelelementen: wie, wat, waar (spel). 
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De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van 
anderen. (reflecteren). 

 
 

Uitvoering Kruipen of Vliegen (voorbereidende les) 

Lesplanning Totaal: 30 minuten 

Inleiding: 10 minuten 
Opdracht: 15 minuten 
Reflectie: 5 minuten 

Voorbereiding: Bestudeer dit lesformat. 
Bestudeer de video ‘Kruipen of Vliegen VL (video)’. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

 Computer + beamer 

 De video: ‘Kruipen of Vliegen VL (video)’ 

 Muziek naar keuze als ondersteuning bij het spel 
 



Zorg voor voldoende beweegruimte voor de kinderen. Er kan voor worden 
gekozen om het spel buiten te doen of in een speellokaal. Als het spel buiten 
wordt gedaan, geef dan duidelijk de grootte van het speelveld aan. 

Inleiding/ 
oriëntatie 
 
 

Vertel: 
Wij gaan binnenkort naar een museum. In dat museum zijn allemaal dieren te 
zien, en robots. Het museum heet de TwentseWelle. Daar krijgen we ook een 
les over verschillende dieren.  
Vandaag gaan wij een les doen die ons goed voorbereid op ons bezoek. We 
gaan het hebben over kruipende, lopende en vliegende dieren. 
 
Stel de volgende vragen: 

 Wie kan er een dier noemen? 

 Hoe beweegt dat dier?  

 Kan je dat voordoen? 
Stel deze vragen een aantal keer, tot er in ieder geval een lopend dier, kruipend 
dier en een vliegende dier is genoemd. 
 
Vertel: 
Dieren zijn er in alle soorten en maten. We hebben dieren die lopen kruipen of 
vliegen. Of dieren die zwemmen, glibberen of springen. Soms hebben ze poten, 
vleugels, of vinnen. 
We gaan zo een filmpje kijken van iemand die loopt zoals allemaal 
verschillende dieren. Telkens als één dier is geweest, zet ik de video op pauze, 
en doen we na hoe het dier beweegt. 
(Voor de rust kan er ook voor worden gekozen om een of een paar kinderen de 
beweging de demonstreren voor de klas). 
 
Start de video: ‘Kruipen of Vliegen VL (video)’ 
 
Geef de kinderen tijd om de beweging te imiteren. Denk ook samen na over 
welke beweging bij welk dier hoort. 

Opdracht We gaan nu een spel doen waarbij je gaat bewegen als dieren. Maar eerst een 
kort verhaal:  
 
Elke avond komt de bewaker van de dierentuin een rondje lopen langs de 
kooien van de dieren. Hij kijkt dan of de kooi op slot zit en kijkt of alle dieren 
genoeg eten en drinken hebben voor de nacht. Maar deze avond, toen de 
bewaker even niet keek, heeft een van de aapjes de sleutelbos uit zijn broekzak 
gestolen. De bewaker had niks door! Middenin de nacht maakte het aapje zijn 
kooi open en ging ook alle andere dieren langs. Help, de dieren zijn ontsnapt! 
 
Ontsnapte dieren! (Bewegingsspel) 

Verdeel de kinderen in maximaal vijf groepen. Elke groep gaat in de ruimte 
achter elkaar staan. De kinderen zijn groepjes ontsnapte dieren. Degene die 
voorop loopt, kiest een dier. Hij beeldt uit welke route zij gaan, en hoe het dier 
zich voortbeweegt. De volgers doen dit zo goed mogelijk na. 
 
Tip: laat ook zien welke andere handelingen de dieren nodig hebben om te 
ontsnappen; over een hek klimmen, slingeren aan een touw en tijgeren over de 
grond. Geef als leerkracht een voorbeeld over hoe je dit kan uitbeelden. 
 
Wanneer je de muziek stopt, staan de leerlingen stil. De leerkracht of één van 
de kinderen speelt op dat moment de bewaker, die op zoek is naar de dieren. 
Als de muziek weer start, sluit de voorste leerling achter de laatste aan en 
beeldt de volgende een nieuwe route uit.  

Reflectie Reflecteer met de kinderen op de les. 
Vraag: 



 Welke dieren heb je allemaal nagedaan?  

 Welke dieren kruipen/ lopen/ vliegen? Waaraan zie je dat? 

 Wat was er lastig? 

 Wat was er het leukst vandaag? 

Opruimen Leg alle spullen en materialen terug op de juiste plek.  

 


