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1. Soorten 

 

Er zijn heel veel soorten die-
ren. 
Van die dieren kun je groe-
pen maken. 
Zo kun je een groep maken 
met de naam vissen. 
Een andere groep zijn alle 
vogels. 
En natuurlijk de zoogdieren. 
Zoorgdieren geven hun 
jongen melk te drinken. 
 
De grootste groep dieren 
zijn de insecten. Er zijn wel 
een miljoen soorten in-
secten. 
In dit boek lees je meer over 
die grote groep insecten. 

 
soorten dieren 

insecten  

amfibie vissen reptielen vogels zoogdieren 

dieren zonder botten dieren met botten 

schaaldieren 

spinnen 

miljoenpoten 

weekdieren 

kikkers 
padden 

salaman-
ders 

 

haaien 
goudvis 
haring 

rog 
snoek 
voorn 

schild-
padden 
kroko-
dillen 

slangen 

merel 
vink 

meeuw 
kanarie 
koekoek 

walvis 
olifant 

kat 
mens 
hond 



2. Zo herken je een insect 
 
Elk insect heeft hetzelfde lijf. 
Het heeft altijd drie delen: 
 de kop 
 het borststuk 
 het achterlijf 
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Er zijn insecten met vleugels, maar ook zonder 
vleugels. Kijk maar naar de bij en de mier. 
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Tel de poten van de mier en de bij. Zijn het er 
zes? Kun je ook de voelsprieten vinden? 
Ze zitten aan de kop. Pas op! Het lijken poten. 



Wat je verder nog moet weten: 

Dit is een lieveheersbeestje.   
Je ziet de kop en het borststuk, Waar is het achterlijf?  
Dat zit verstopt onder die mooie, rode vleugels. 

kop 

borststuk achterlijf 

Insecten hebben voelsprieten. Ze zitten aan de kop. Het insect 
ruikt en voelt ermee. Voelsprieten zijn de neus van het insect. 

voelsprieten 

Mensen, vissen en vogels hebben botten. Je noemt 
het het skelet. Een insect heeft geen botten. 
Het lijf van het insect is aan de buitenkant hard en van 
binnen zacht. 

Wij halen adem met onze mond of neus. 
Een insect haalt adem door zijn achterlijf. 
Daarin zitten hele kleine gaatjes 
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3. Insecten en hun jong 
Ik lijk niet op mijn moeder 
Alle dieren krijgen jongen. 
Ook insecten. 
Insecten leggen eitjes. 
De moeder laat de eitjes achter. 
Ze kijkt er niet naar om. 
Ze legt heel veel eitjes in één keer. 
Nu snap je waarom er zoveel 
insecten zijn. 
Uit die eitjes komen de jonge 
dieren. 
Het vreemde is alleen dat het jong 
helemaal niet op z’n moeder lijkt . 
Het diertje dat niet op zijn moeder 
lijkt heet een larve bij insecten. 
De rups is dus de larve van een 
vlinder. 
Op deze bladzijde zie je de eitjes en 
de larve van de huisvlieg, de 
vlinder en de mug . de mug legt eitjes 
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De pop 
De jonge larven van een insect zorgen 
gelijk voor zichzelf. 
Ze eten en eten maar door. 
De larve groeit en groeit. 
Hij groeit uit zijn jas. 
Daarom krijgt de larve een nieuw vel. 
De larve is groot genoeg. 
De larve gaat zich nu verpoppen. 
Hij pakt  zich in met een draad. 
De draad wordt hard. 
Het is een soort huisje. Het is de pop. 
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Het wonder in de pop 
In de pop verandert de larve langzaam. 
De larve verandert en gaat op zijn ouders lijken. 
Het insect is gelijk ook even groot als de ouders. 
Het groeit niet meer, zoals jij. 
De rups wordt in de pop opeens vlinder. 
De larve van de vlieg ( de made) wordt vlieg. 
En de larve van de mug wordt in de pop een 
echte mug. 
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De nimf 
Er zijn ook insecten die niet uit 
een pop komen. 
Die insecten leggen ook veel 
eitjes. 
Uit die eitjes komen de jongen. 
Die jongen lijken al een heel klein 
beetje op hun ouders. 
Ze zijn klein. 
Ze hebben kleine pootjes. 
Ze hebben nog geen vleugels. 
Je noemt die jongen geen larve, 
maar een nimf. 
De nimf eet en eet en groeit en 
groeit maar door. 
Steeds krijgt hij een nieuw velle-
tje. 
Nu krijgt het insect ook vleugels. 
Het insect lijkt nu sprekend op zijn 
vader  of  moeder. 

de nimfen van de sprinkhaan 

de nimfen van de kakkerlak 



4. Vijanden 
Er zijn veel dieren die insecten 
een lekker hapje vinden. 
Insecten zijn maar klein. 
Dus je moet er veel eten om je 
buik vol te krijgen. 
Gelukkig zijn er heel veel 
insecten. 
Hier zie je een paar dieren die 
dol op insecten zijn. 
Er zijn zelfs planten die insec-
ten eten. 
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5. Meer insecten 

De wesp (1) is een insect.  
Het vrouwtje kan gemeen steken (2). 
Uit het achterlijf komt een scherpe “naald”. 
Je noemt het de angel (3) van de wesp. 
Met de angel spuit de wesp gif in de vijand. 
Kleine dieren gaan dood. 
Zeker als er meer wespen gaan steken. 
Bij mensen doet het wondje flink pijn. 
Rond de wond wordt de huid dik en rood. 

De mug (4) is een klein insect.  
Ook het vrouwtje steekt., maar niet met 
een angel. 
De mug zuigt met een scherpe zuigsnuit
(5). Met die snuit spuit ze een stofje in 
de wond. 
Zo wordt het bloed dun. Het bloed 
stroomt nu beter door de zuigsnuit. 
Dat stofje zorgt voor de jeuk en de bult. 
Het vrouwtje heeft bloed nodig om eitje 
te kunnen leggen (6). 
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De oorworm (1) is een insect zonder vleugels. 
De oorworm kruipt rond. 
Je kunt ze vinden in bloemen en onder de schors van bomen. 
Ze eten dode planten en dode dieren. 
Aan het eind van hun lijf zit een tang (2). 
Die tang kan niet knijpen. 
De oorworm  ziet er door die tang gevaarlijk uit. 
Heel vroeger werden dode oorwurmen gedroogd en fijn gemaakt.  
Mensen dachten dat het poeder hielp tegen doofheid. 

Het lieveheersbeestje (3) is een kever. 
Dit insect kan vliegen (4), maar kruipt ook 
rond. 
Het eet bladluizen (5), schimmels en delen van planten. 
Bij gevaar laat het lieveheersbeestje een geel plasje (6) 
lopen. 
Dat smaakt bitter en vies. 
Zo laten dieren het lieveheersbeestje met rust. 
Het diertje wordt één jaar oud. 
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De dagpauwoog (1) is een vlinder.  
Zie je die ogen (2) op de vleugel? 
Bij gevaar klapt de vlinder zijn vleugels open. 
De vijand schrikt van die grote ogen. 
Deze vlinder vind je in de buurt van bloemen. 
Met zijn roltong (3) zuigt het dier een zoete stof 
uit de bloem. Dat is het eten van de vlinder. 
De moeder legt haar eitjes op het blad van de 
brandnetel. 
Later eten de rupsen (4) zich vol met de blaadjes. 

De wandelende tak (5) is ook een insect.  
Wandelende takken eten planten. 
Vogels (6), hagedissen, kikkers en padden zijn 
dol op wandelende takken.  
Een wandelende tak kan maar één ding doen.  
Dat is zorgen dat je hem niet ziet. 
Zo hoopt hij dat zijn vijand hem niet opeet. 
Kun jij de wandelende tak op plaatje 7 vinden?  
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De libel (1) is een bijzonder insect.  
Je herkent de libel aan het lange achterlijf (2). 
Libellen  vind je in de buurt van water. 
Het vrouwtje legt haar eitjes in of rond het wa-
ter. (3) 
Het water moet wel stilstaan. 
Boven het water vindt de libel zijn eten: mugjes 
en vliegjes 
De libel is een goede vlieger met grote vleugels. 
De libel kan ook stil blijven hangen in de lucht. 

De huisvlieg (4) leeft in de buurt van afval .  
Het vrouwtje legt haar eitjes (5) in poep, afval 
of in dode dieren. 
Uit de eitjes komen larven. 
Bij de vlieg noem je  die larven maden (6). 
Het afval is het eten van de maden. 
We jagen de huisvlieg vlug weg als hij op ons 
eten (7) gaat zitten. 
Die viespeuk heeft ook op het afval gezeten. 
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Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-

boompje-beestje-van-ei-tot-vlinder/
#q=vlinders 

Vlinders 

6. Filmpjes: Huisje Boompje Beestje 

Ga weg mug! 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-
boompje-beestje-ga-weg-mug/

#q=mug 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-van-ei-tot-vlinder/#q=vlinders
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-van-ei-tot-vlinder/#q=vlinders
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-van-ei-tot-vlinder/#q=vlinders
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-ga-weg-mug/#q=mug
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-ga-weg-mug/#q=mug
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-ga-weg-mug/#q=mug






Bronnen en foto’s 

http://en.wikipedia.org/wiki/Insects 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten 

http://www.hometrainingtools.com/early-elementary-insects-science-

teaching-tip/a/1257/ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Libellen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Huisvlieg 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagpauwoog 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lieveheersbeestjes 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorwormen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Steekmug 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_wesp 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wandelende_tak 
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