
 

 Ik en mijn Zwerm (voorbereidende les) 

Leerjaar: PO groep 4/5/6 

Type les: Les door de groepsleerkracht ter voorbereiding op de workshop ‘Ik en mijn 
zwerm’ in Museum TwentseWelle. 

Lesduur  30 minuten  

Omschrijving van 
de les: 

Een les waarbij de kinderen op een verkennende, makende en spelende manier 
insecten onderzoeken.  
 
Welke kenmerken heeft een insect? Welke namen van insecten ken ik al? Hoe 
kan ik zelf een insect tekenen? Hoe speel ik insectenmemory? 
 
De kinderen bekijken en onderzoeken hoe verschillende insecten en andere 
bodemdieren. Ze vergelijken dieren die kruipen, lopen en vliegen. Ze benoemen 
kenmerken van deze dieren. 
De kinderen tekenen een insect met potlood. De kinderen spelen gezamenlijk 
hun zelfgemaakte memoryspel. 
 
De kinderen onderzoeken de manieren van voortbewegen in een 
verscheidenheid aan dieren (verscheidenheid en eenheid). 
De kinderen werken met kleurpotlood (tekenen). 

Onderwerpen Insecten, bodemdieren, natuur 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend) 

 

Leerinhoud  

TULE kerndoelen 
40 

De kinderen weten dat (delen van) dieren verschillende kenmerken hebben, 
zoals vorm en kleur (verscheidenheid en eenheid). 

TULE kerndoelen 
54 

De kinderen kunnen tekenen met kleurpotlood (tekenen).  
De kinderen kunnen een herkenbare dierlijke vorm weergeven in een tekening 
(vorm). 

TULE kerndoelen 
55 

De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van 
anderen. (reflecteren). 

 
 

Uitvoering Ik en mijn zwerm (voorbereidende les) 

Lesplanning Totaal: 45 minuten 

Inleiding: 10 minuten 
Opdracht: 30 minuten 
Reflectie: 5 minuten 

Voorbereiding: Bestudeer dit lesformat. 
Bestudeer de presentatie: ‘Ik en mijn zwerm VL (presentatie)’ 
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

 Computer + beamer 

 De presentatie: ‘Ik en mijn zwerm VL (presentatie)’ 

 Print van de presentatie met alle dieren erop. Deze later gebruiken om 
uit te delen. Knip foto’s alvast los van elkaar. 

 

Zet de volgende materialen klaar: 



 Wit A4 papier (stevig) gesneden of geknipt in 8 gelijke stukken. Elk kind 
krijgt 2 stukken. 

 Tekenpotloden 

 Kleurpotloden 

Inleiding/ 
oriëntatie 
 
 

Vertel: 
Wij gaan binnenkort naar een museum. Het museum heet de TwentseWelle. 
Daar krijgen we een les over verschillende dieren.  
Vandaag gaan wij een les doen die ons goed voorbereid op ons bezoek. We 
gaan verschillende bodemdiertjes bekijken en maken zelf een memoryspel. 
 
Start de presentatie: ‘Ik en mijn zwerm VL (presentatie)’ 
 
Toon afbeelding 1 
Stel de volgende vragen: 

 Wat hebben al deze dieren hetzelfde? 

 Waarin verschillen deze dieren? 

 Weet je hoe deze diertjes heten? 
 
Toon afbeelding 2 
Stel de volgende vragen: 

 Welke dieren zie je hier? 

 Wat hebben al deze dieren hetzelfde? 

 Waarin verschillen deze dieren? 

 Welke heb je wel eens in het echt gezien? 
 
Toon afbeelding 3 
Stel de volgende vragen: 

 Weet je de namen van deze dieren? 

 Welk dier valt het meest op? Waarom? 

 Welke twee dieren lijken erg op elkaar? 

 Waarin verschillen deze dieren? 
 
Toon afbeelding 4 
Stel de volgende vragen: 

 Weet je de namen van deze dieren? 

 Wat hebben al deze dieren hetzelfde? 

 Waarin verschillen deze dieren? 

 Welk dier zou jij in het echt willen zien? En welke juist niet? 
 
Vertel: 
Dieren zijn er in alle soorten en maten. We hebben dieren die lopen, kruipen, 
vliegen, glibberen of springen. Soms hebben ze poten, vleugels, angels, huisjes 
en soms niks van dat alles. Soms lijken ze erg op elkaar, soms zijn ze juist heel 
apart. 

Opdracht We gaan nu met de hele klas een memoryspel maken om al deze dieren uit 
elkaar te kunnen houden. Dat doen we als volgt: je krijgt straks twee kaartjes. 
Op de ene teken je met potlood een tekening van jouw dier. Iedereen maakt 
een ander dier. Op de andere schrijf je met potlood de naam van dat dier. 
 
Verdeel de dieren over de kinderen door de geprinte foto’s willekeurig uit te 
delen. 
 
Je begint met nog eens goed kijken naar de foto van jouw dier. Je kijkt naar hoe 
veel poten hij heeft, welke kleur hij is, of hij voelsprieten heeft of andere 
opvallende kenmerken. 
 
Deel de gesneden A4tjes en potloden uit. 



 
Als je goed hebt gekeken, teken je het dier zo goed mogelijk na. 
 
Als iedereen klaar is: speel het memoryspel. 

Reflectie Reflecteer met de kinderen op de les. 
Vraag: 

 Welke nieuwe dieren heb je vandaag leren kennen? 

 Welk dier was er lastig om te tekenen? 

 Welk dier was juist makkelijk? Hoe kwam dat? 

 Wie wil iemand een compliment geven omdat hij goed heeft gewerkt? 

 Wat was er het leukst vandaag? 

Opruimen Leg alle spullen en materialen terug op de juiste plek. De kaartjes van het 
memoryspel kunnen worden verzameld zodat het spel later nog eens kan 
worden gespeeld. 

 


