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Vlinders in de klas

Vlinders in de klas
voor KLEUTERS
Door hun opvallende uiterlijk en gedrag spreken (dag)vlinders sterk tot de verbeelding. Zelfs jonge
kinderen laten zich in hun spel graag inspireren door het uiterlijk en gedrag van deze kleurige
fladderaars met de raadselachtige gedaanteverwisseling. Als je meer achtergrondinformatie wilt
over vlinders in Bosland, kijk dan op www.locdevlinder.be

Algemene informatie voor de docent

In dit lespakket Vlinders in de klas voor kleuters vind je een serie creatieve activiteiten, die je in alle jaargetijden in de klas tot een op zichzelf staande lessenserie
kunt verwerken. Als je de mogelijkheid hebt om levend materiaal te gebruiken
(zie Koolwitjes in de klas) of met de kinderen naar buiten te gaan (zie Vlinders
kijken), dan kunnen deze creatieve binnenactiviteiten dienen ter ondersteuning
van de ervaringen die de kinderen hebben met levende dieren. De creatieve
activiteiten kunnen dan ingezet worden als inleiding, kern of verwerking.
Vlinders en rupsen lenen zich door hun vormen, kleuren en beweging uitstekend
voor verschillende expressievormen. Je vindt in dit pakket knutselactiviteiten,
liedjes, versjes en bewegingslessen over vlinders en rupsen. Ook zijn er enkele
speelwerkbladen opgenomen (voorbereidend leren).
Als je meer achtergrondinformatie wilt over vlinders in Bosland, kijk dan op
www.locdevlinder.be
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Lessuggestie

1. Vlinders vouwen
Bedoeling: Door het vouwen van kleurige fantasie-vlinders oefenen de kinderen de ﬁjne motoriek en wordt de
belangstelling voor kleur en vorm van vlinders gewekt.
Werkvorm
Individueel werken aan beeldende expressie-opdracht.
Materiaal
• Vouwblaadjes van gelijke maat, al dan niet dezelfde kleur
• Gekleurd stevig papier
• Snippers
• Lijm
• Kleurpotloden of stiften
Uitvoering
Er zijn 3 varianten die vlinders opleveren in 3 verschillende vormen. Alle vormen
zijn, als je de vlinders groot laat maken, geschikt als muur- of raamdecoratie. Laat
je de vlinders veel kleiner maken, dan zijn ze geschikt om er een mobile van te
maken.
Ter voorbereiding kun je steeds in stappen voorgevouwen vouwblaadjes opplakken, zodat de kinderen deze stap voor stap (zelfstandig) kunnen namaken.
Variant 1
Neem twee vouwblaadjes waarin je een schuine vouw maakt (stap 1 en 2) en
plak ze met de open punten tegen elkaar aan op een papier (stap 3). Met potlood of snippers kunnen de kinderen er vervolgens een vlinder van maken en de
vleugels versieren (vlinder 1).

Variant 2:
Neem vier vouwblaadjes waarin je een schuine vouw maakt (stappen 1 en 2)
en plak de vouwblaadjes op zo’n manier tegen elkaar, dat er twee ‘vierkanten’
ontstaan die met één punt tegen elkaar zitten (stap 3). Het geheel kunnen
de kinderen weer gaan versieren en zo kan vlinder 2 ontstaan.
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Variant 3:
Neem vijf vouwblaadjes in bijv. drie verschillende kleuren en vouw deze allemaal
tot vliegers (stappen 1, 2, 3 en 4). Plak twee keer twee vliegers met de lange
kant aan elkaar. Hierna plak je de scherpe punten tegen elkaar (stap 5).De vijfde
vlieger komt over deze punten heen, en zo ontstaat een mooie vlinder, die de
kinderen weer naar eigen inzicht kunnen versieren (vlinder 3).
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Lessuggestie

2. Rupsje Nooitgenoeg
Bedoeling: Door het maken van een rups die een gang in een appel heeft gegeten, oefenen de kinderen de ﬁjne
motoriek. Indien je het prentenboek ook gebruikt, worden de kinderen op een vrolijke manier geconfronteerd
met het feit dat een rups zijn hele leven eet en later een vlinder wordt.
Werkvorm
Na een gezamenlijke inleiding kunnen de kinderen individueel aan de beeldende-expressieopdracht werken.
Materiaal
• Groene en zwarte stroken papier
• Vel stevig (rood, geel of groen) papier met voorgetekende appel
• Lijm
• Schaar
• Kleine stukjes papier
Uitvoering
Ter inleiding kun je aan de hand van het prentenboek ‘Rupsje Nooitgenoeg’ van
Eric Carle het verhaal van dit gretige rupsje vertellen. De kinderen kunnen bij dit
boek hun vingers door alle gaatjes steken die het rupsje heeft gegeten. Rupsje
Nooitgenoeg is ook als poster verkrijgbaar.. Vervolgens gaan ze een van de onderstaande varianten maken.
De kinderen knippen de voorgetekende appel uit. Van de stroken papier
vouwen ze een muizentrap, de ‘rups’. Deze ‘rups’ wordt op de appel geplakt.
Van papier kunnen ze een kopje met oogjes en een mond maken. Laat twee
gaten in de appel knippen waar de rups doorheen kan kruipen. Je kunt achter
het kopje een touwtje vast laten maken, zodat je de rups een beetje kunt laten
bewegen.
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3. Spiegelbeeld drukken
Bedoeling: Door deze ‘verf-truc’ ontdekken de kinderen dat de vleugels van een vlinder elkaars spiegelbeeld
(symmetrisch) zijn.
Werkvorm
Na een gezamenlijke inleiding en een demonstratie van de verf-opdracht, gaan
de kinderen individueel zelf de opdracht uitvoeren (beeldende expressie).
Materiaal
• Vellen stevig wit papier van A3-formaat, met vouw in het midden
• Verf, 3 à 4 kleuren is voldoende
• Kwasten
• Dikke stift
• Kranten
• Spiegel
Uitvoering
Je laat klassikaal een plaat van een willekeurige vlinder zien. Vraag aan de kinderen welke helft zij mooier vinden en waarom. Na enig heen en weer gepraat laat
je de kinderen een kale (d.w.z. zonder ﬁguren erop) vlinder zien en tekent aan
één kant een ﬁguur. Nu vraag je de kinderen waar dezelfde ﬁguur aan de andere
kant moet komen. Zo kun je zelf nog wel wat variaties bedenken, waardoor de
kinderen het spiegelbeeld in de vleugels leren ontdekken. Een spiegel kan hierbij
een belangrijk hulpmiddel zijn.

Je hebt op alle vellen papier, langs de vouw, een halve vlinder getekend. Je vertelt
de kinderen dat je een tovertruc gaat doen en doet voor hoe het werkt: je tekent de getekende vleugel over met verf en klapt daarna het blad dicht. Je wrijft
stevig met de handen over het papier en spreekt een toverspreuk uit. Daarna
vouw je het blad weer open: de vlinder heeft nu twee identieke vleugels!
Vervolgens kun je een ﬁguurtje op de ene vleugel tekenen en dat weer op de
andere vleugel drukken. Daarna mogen de kinderen dit ook gaan proberen. Let
erop dat de kinderen niet teveel verf gebruiken, want dan werkt de ‘druktechniek’ niet zo goed.
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4. Vlinderliedjes
Bedoeling: Door met de kinderen liedjes te zingen kunnen zij zich inleven in de vlinder en de rups. Ook leren
zij het een en ander over de volgorde ei-rups-pop (of cocon)-vlinder. Ook wordt de muzikale expressie
gestimuleerd.
Werkvorm
Zingen met de hele groep.
Materiaal (mogelĳk, maar niet noodzakelĳk)
• de liedjes (hierbij zijn 2 liedjes weergegeven)
• blokﬂuit voor docent
• ritmestokjes, triangels of andere instrumentjes voor de kinderen
• inlevingsmateriaal: bijv. posters, plaatjes, boekjes over vlinders en/of rupsen
• vlinder-werkjes die de kinderen zelf gemaakt hebben
• kartonnen bloemen
• limonaderietje
Uitvoering
De inhoud van beide liedjes is vergelijkbaar. Kijk zelf welk liedje je het meeste
aanspreekt.
Het aanleren van het liedje kun je op eigen wijze doen. Beide liedjes hebben
meerdere coupletten. Je kunt eventueel coupletten weglaten. Hieronder volgen
enkele tips om liedjes aan de kinderen te leren en om ze op speelse manier met
hen te zingen
Tips bĳ het ‘Van eitje tot vlinder liedje’
Het eerste couplet in z’n geheel 2 à 3 maal voorzingen, eventueel de melodie op
de blokﬂuit voorspelen.
Stel aan de kinderen vragen over de tekst: “Wat ligt daar op dat groene blad?”,
“Wat is er uit het ei gekomen?”, ”Wat wordt de rups later?”
Je zingt zelf de vraag uit het liedje: “Wat ligt daar op dat groene blad?” en de kinderen zingen het antwoord: “’t is een eitje, ‘t is een eitje”. Daarna kun je de rollen
omdraaien, de laatste regel wordt door de kinderen gezongen. Je zingt steeds
minder mee, totdat de kinderen het redelijkerwijs zelfstandig kunnen zingen.
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Variatie
• Een kind solo de vraag laten zingen.
• Een duo of een groepje kinderen laten zingen.
• Klappen op het ritme (in de handen, op de knieën, op de stoel).
• Met ritmestokjes het ritme laten slaan.
• Fluisterend zingen/luid zingen.
• Tijdens het zingen één of meerdere kinderen als rups laten bewegen door de
kring.
• Bij het vijfde couplet een kind als vlinder en een aantal andere kinderen als
bloem laten spelen of kartonnen bloemen neerleggen: het vlinder- kind ﬂaddert dan van bloem tot bloem.

Tekst ‘Van eitje tot vlinder liedje’
1. Wat ligt daar op het groene blad?
‘t is een eitje, ‘t is een eitje
Wat ligt daar op het groene blad?
‘t is een eitje, klein en rond.
2. Wat komt er uit dat eitje dan?
er komt een rupsje, er komt een rupsje. Wat komt er uit dat eitje dan?
Er komt een rupsje uit dat ei.
3. Zeg weet je wat een rupsje eet? groene blaadjes, groene blaadjes. zeg weet je wat
een rupsje eet? groene blaadjes eet hij graag.
4. Wat wordt dat kleine rupsje daar?
‘t wordt een vlinder, ‘t wordt een vlinder. wat wordt
dat kleine rupsje daar?
‘t wordt een vlinder vrij en blij.
5. Wat fladdert daar van bloem tot bloem?
‘t is een vlinder, ‘t is een vlinder.
wat fladdert daar van bloem tot bloem?
‘t is een vlinder vrij en blij.
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Tips bĳ het lied: ‘Zie je daar dat rupsje?’
Alle tips bij het eerste lied kun je ook voor dit liedje gebruiken, maar:
- stel nu als vragen over de tekst: “Wat is uit een ei gekomen?” en “Wat komt
uit een cocon?” en laat de kinderen later weer zingend antwoorden.
- laat bij het zingen van het tweede couplet een kind als een rups (heel erg
langzaam) in de kring bewegen. Een ander kind kan als vlinder van bloem
tot bloem ﬂadderen. Je kunt kartonnen bloemen gebruiken die kinderen zelf
gemaakt hebben of de kinderen zelf bloemen laten zijn, die verspreid staan of
zitten.
- je kunt bij dit liedje het zuigen van nectar uit een bloem ‘voordoen’ door een
rietje te gebruiken en uit te leggen hoe een vlinder ‘eet’.

Tekst van het lied ‘Zie je daar dat rupsje?’
1. Zie je daar dat rupsje op dat blaadje?
Zie je daar die vlinder op die bloem? De ene is uit een ei gekomen
De andere komt uit een cocon.
2. Zie je daar dat rupsje op dat blaadje?
Zie je daar die vlinder op die bloem?
De ene beweegt zich heel erg langzaam, De andere fladdert van bloem tot bloem.
3. Zie je daar dat rupsje op dat blaadje?
Zie je daar die vlinder op die bloem? De ene eet lekkere groene blaadjes, de
ander zuigt nectar uit een bloem.
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Lessuggestie

5. Opzegversje over vlinders
Bedoeling: De eerste twee versjes gaan over de vlinder en zijn omgeving (de poes als vijand en de wind als omgevingsfactor). Het derde versje gaat over de levenscyclus van de vlinder. Naast het stimuleren van de verbale
expressie en bewegingsexpressie, is het de bedoeling de kinderen kennis te laten maken met deze kanten van
het vlinderleven en zich hierin te laten inleven.
Werkvorm
Klassikaal spelen en oefenen.
Materiaal
• de versjes
• inlevingsmateriaal (bijv. vlinderwerkjes die de kinderen gemaakt hebben)
Uitvoering
Je kunt het versje steeds in zijn geheel opzeggen. Na een paar keer kun je het de
kinderen regel voor regel na laten zeggen. Probeer er zoveel mogelijk gebaren bij
te maken.
Versje 1
Mijn poesje speelt vaak in de tuin
Waar heel veel vlinders zijn
Daar drinken ze uit de bloemetjes
Dat vinden vlinders ﬁjn!
Poes wil daar steeds de vlinders vangen Maar dát zal haar niet lukken, hoor! Want,
kijk, die slimme vlindertjes
Die gaan er snel vandoor!
Versje 2
Twee vlinders zitten in de zon
Ze wiegen op de heg.
Maar oei, daar komt een windvlaag aan
Die blaast de vlinders weg
Dit laatste versje kan ook gespeeld worden door twee kinderen die vlinders zijn
en wiegen. De rest zegt het versje op en speelt de wind (blazen!). Bij de laatste
regel ‘ﬂadderen’ de kinderen met de wind mee weg
Versje 3
Vlindertje, waar kom jij vandaan? Je hebt zo’n schattig jasje aan!.
“Eerst was ik een rupsje op een blad,
Toen ging ik slapen en droomde maar wat, Ik spon en ik spon en werd een cocon
en daarna een vlinder die vliegen kon”.
Versje 4
Rupsje at, rupsje at
Een gat in het blad Rupsje spon, rupsje spon Cocon in de zon
Vlinder vrij, vlinder vrij weg ben jij!
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6. Alle vlinders vliegen
Bedoeling: Door dit spel kunnen de kinderen zich inleven in verschillende dieren. Daarbij wordt de bewegingsexpressie gestimuleerd.
Werkvorm
Spelvorm met de hele groep. Kan het best uitgevoerd worden in lokaal met veel
ruimte (speelzaal).
Materiaal
Geen
Uitvoering
Dit spel is een variatie op ‘alle vogels vliegen’. Je laat de kinderen een aantal
dieren noemen die kunnen vliegen, bijvoorbeeld vogel, vlieg, vlinder. De kinderen
mogen de genoemde dieren ook uitbeelden. Daarna laat je andere dieren ‘vliegen’, als volgt bijvoorbeeld: ‘alle olifanten vliegen’. Als dit klopt, mogen de kinderen
met de armen vliegbewegingen maken. Klopt dit niet, maar bewegen de kinderen
toch de armen, dan zijn ze af.
Je kunt als variatie de zaak ook omdraaien: een kind beeldt een dier uit, de anderen mogen één keer raden welk dier het is en zeggen of het vliegt of niet.
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Lessuggestie

7. Visueel onderscheiden
Bedoeling: Met behulp van de werkbladen oefenen de kinderen waarnemen en het onderscheiden van verschillen in tekeningen van vlinders. De werkbladen vind je achterin dit lespakket.
Werkvorm
Na plenaire uitleg van de werkbladen kan elk kind individueel aan het werk.
Materiaal
• Werkblad 1 (welke vlinders zijn hetzelfde)
• Werkblad 2 (groter en kleiner)
• Kleurpotloden
Uitvoering
Ter inleiding bespreek je plenair de vraag: “Wat zijn verschillen?” Probeer aan de
hand van de kinderen in de klas (geen enkel kind is hetzelfde), duidelijk te maken
dat er verschillen zijn. Je kunt natuurlijk ook afbeeldingen van vlinders nemen en
daarover praten.
Na de inleiding schakel je over op de vlinders op het werkblad (werkblad 1). De
kinderen gaan de vlinders die hetzelfde zijn dezelfde kleur geven, bijvoorbeeld
rood. Daarna mag natuurlijk het blad verder ingekleurd worden, maar niet meer
met rood.
Bij de grote en kleine vlinders (werkblad 2) is het belangrijk dat duidelijk is welke
kleur voor welke vlinder is. Je kunt het beste voor iedere vlinder een nieuwe
opdracht geven, b.v.: “Kleur de kleinste vlinder geel.” Als dat gebeurd is, geef je de
volgende opdracht.
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Lessuggestie

8. Voorbereidend rekenen met vlinders
Bedoeling: Door met de kinderen te spelen met kartonnen vlindertjes wordt het tellen geoefend. Je kunt echter
ook uitbreiden met kleur- en begrippenoefeningen.
Werkvorm
Oefening voorbereidend rekenen met de hele groep in een kring.
Materiaal
• Zelf te maken vlinders van karton: minimaal 3 x 3, in drie kleuren en van elke
kleur drie verschillende vlinders. Gebruik bijvoorbeeld werkblad 3; vergroot
het werkblad naar A3-formaat, plak de vlinders eventueel op stevig karton en
kleur dan dezelfde vlinders in verschillende kleuren
• Hoepel (op de grond leggen als bloem)
Uitvoering
De hoepel ligt als bloem op de grond. Je legt een aantal vlinders in de hoepel
(die zitten op de bloem) en een aantal erom heen op de grond (deze vliegen).
Vervolgens stel je steeds vragen, bijvoorbeeld:
• hoeveel vlinders vliegen er?
• hoeveel zitten er op de bloem?
• hoeveel gele vlinders zie je?
• welke kleuren zie je?
• leg de vlinders van dezelfde vorm bij elkaar
Of: je legt drie vlinders achter elkaar op de bloem:
• wie weet nog welke vlinder het eerste is gaan zitten?
• en daarna, en als laatste?
Je kunt deze oefening voor oudere kinderen zelf uitbreiden door meer kleuren
en soorten vlinders te maken.

12
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Lessuggestie

9. Rangschikken van de levenscyclus
Bedoeling: In deze les worden de kinderen ofwel geconfronteerd met de verschillende stadia in het leven van
de vlinder (de levenscyclus) of ze verwerken wat ze al weten uit eerdere lessen. Als je bijvoorbeeld de liedjes of
opzegversjes over de levenscyclus met hen hebt gedaan is het leuk om te zien wat verschillende kinderen daar
van begrepen hebben.
Werkvorm
Inleiding met de hele groep. Vervolgens gaan de kinderen individueel aan het
werk met werkblad 4.
Materiaal
• Werkblad 4
• Schaar
• Lijm
• Kleurpotloden of stiften
• Kartonnen strook (ondergrond)
• Voorlees- of prentenboek
• Ev. liedje of opzegversje waarin levenscyclus voorkomt
Uitvoering
Je kiest een verhaal of prentenboek, waarin de cyclus van ei - rups - pop - vlinder
duidelijk naar voren komt. Je kunt ook een van de liedjes of opzegversjes uit
dit lespakket nog eens met ze doornemen. De kinderen knippen vervolgens
van werkblad 4 de afbeeldingen uit en plakken deze van links naar rechts in de
juiste volgorde op een strook karton. Laat de kinderen onder woorden brengen
waarom ze deze volgorde hebben gekozen en eventueel waarvan ze dat weten.
Daarna mogen ze het geheel kleuren.
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Werkblad 1

Welke vlinders zĳn hetzelfde?
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Werkblad 2
Groter en kleiner
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Werkblad 3

Voorbereidend rekenen
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Werkblad 4
Levenscyclus
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Uitwerkingen
Welke vlinders zĳn het?
• pag. 1, 9 groot koolwitje
• pag. 2
landkaartje
• pag. 7, 10 dagpauwoog
• pag. 11
rups van koninginnenpage
• pag. 12
kleine vuurvlinder
• pag. 13
koolwitje
Werkblad voorbereidend rekenen van boven naar beneden:
• kleine vuurvlinder
• citroenvlinder
• dagpauwoog
• distelvlinder
• bruin zandoogje
Werkblad levenscyclus:
Kleine vos
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Vlinders in de klas

Vlinders in de klas
voor LEERJAAR 1 & 2
Een eerste kennismaking

De lesideeën in dit hoofdstuk zijn bedoeld als inleiding op het onderwerp vlinders. Als je een aantal
lessuggesties uitvoert, kunnen de leerlingen hun werkbladen bundelen. Aan het eind van de serie
lessen hebben ze dan een leuk werkje over vlinders. Als je meer achtergrondinformatie wilt over
vlinders in Bosland, kijk dan op www.locdevlinder.be
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Lessuggestie

Wat weet jĳ van vlinders?
Bedoeling: Het onderwerp vlinders introduceren en inventariseren wat de kinderen hier al over weten.
Werkvorm:
Kringgesprek
Materiaal:
Werkblad 1
Uitvoering:
Voor je begint met opdrachten om de kinderen iets te leren over vlinders, kan
het nuttig zijn eens te vragen wat de kinderen al weten over vlinders. Ook kun je
de kinderen vragen wat zij graag willen weten over vlinders. Je hoeft de vragen
niet meteen te beantwoorden, ze kunnen ook dienen als leidraad voor de te
behandelen onderwerpen.
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Lessuggestie

Paulien Pauwoog
Bedoeling: Aan de hand van een verhaal krijgen de leerlingen een indruk van verschillende aspecten die belangrijk zijn in een vlinderleven.
Werkvorm:
Voorlezen, kringgesprek, kleuren
Materiaal:
Werkbladen 2a/b, kleurpotloden
Uitvoering:
Kopieer het werkblad voor iedereen. Lees het verhaal voor over de dagpauwoog terwijl de kinderen de afbeeldingen volgen.
In een kringgesprek kun je de inhoud van het stripverhaal bespreken. Punten die
aan de orde kunnen komen zijn: Wat heeft een vlinder nodig? Van welke plant
eten de rupsen van de dagpauwoog? Daarna kunnen de leerlingen de strip
inkleuren.
Tekst om voor te lezen bij het stripverhaal per plaatje.
1. Het is vroeg in de morgen. Paulien Pauwoog wordt wakker. Ze rekt zich
eens lekker uit. Het is koud geweest vannacht. Paulien heeft het nog koud.
2. Paulien Pauwoog gaat lekker in de zon zitten met haar vleugels wijd uitgespreid. Daar wordt ze lekker warm van. Als ze het warm genoeg heeft, kan
ze gaan vliegen. Op zoek naar een bloem, want Paulien heeft honger.
3. Ze heeft een bloem gevonden. Ze steekt haar roltong erin en drinkt van de
nectar. Mmm, dat is lekker zoet.
4. Oeps, daar waait ze zomaar van de bloem af. Het waait ook zo hard. Ze kan
beter een plekje zoeken waar geen wind is.
5. Kijk, die bloemen daar staan lekker beschut. Er zijn bomen in de buurt en die
houden de wind tegen. Zo kan ze lekker van de zon genieten en meteen
wat drinken. Paulien gaat nog wat bloemen zoeken, tot ze haar buikje vol
heeft.
6. Dan gaat ze op zoek naar planten om haar eitjes op te leggen. Dat zijn niet
zomaar planten. Nee, ze moet brandnetels hebben. Je weet wel, die planten
die zo prikken en waar je jeuk van krijgt als je ze aanraakt.
7. Maar daar heeft Paulien geen last van. Op de brandnetels legt ze snel haar
eitjes.
8. Na een week komen uit de eitjes kleine rupsen en die gaan meteen eten.
Ze vinden brandnetels heel lekker, iets anders lusten ze niet. De rupsjes eten
heel veel bladeren van de brandnetel en groeien goed. Als de rupsen groot
zijn, veranderen ze in poppen.
9. Aan de buitenkant van de pop zie je niets veranderen, maar binnenin de pop
gebeurt er van alles. Er ontstaat een nieuwe vlinder!
10. Kijk, daar kruipt de nieuwe vlinder uit de pop. Hij gaat op zoek naar bloemen,
want hij heeft trek in lekkere zoete nectar.
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Hoe ziet een vlinder er uit?
Vlinders behoren, net als veel andere kleine dieren, tot de insecten. Insecten zijn allemaal min of
meer op dezelfde manier gebouwd. In deze lessen bekijken we aan de hand van de vlinder op welke
manier dat is.
Vlinders behoren tot de insecten. Binnen het dierenrijk vormen insecten verreweg de grootste diergroep. Voor kinderen is het leuk om te weten dat er
ongeveer 1 miljoen verschillende soorten insecten op de wereld zijn. Daarvan
zijn ongeveer 150.000 soorten vlinders. In Vlaanderen komen ruim 2000 soorten vlinders voor, maar dat zijn bijna allemaal nachtvlinders. Hoewel iedereen bij
het woord ‘vlinder’ vooral aan de kleurige dagvlinders denkt, zijn maar 51 van
deze 2000 Vlaamse vlindersoorten dagvlinders! Hoe weet je nu of je een dag- of
nachtvlinder ziet? Je kunt het zien aan de manier waarop ze hun vleugels vouwen
en aan het knopje op hun voelsprieten.

Hoe herken je insecten?
Insecten hebben allemaal ongeveer dezelfde bouw. Het lijf bestaat uit een kop,
een borststuk en een achterlijf. Insecten hebben bijna altijd drie paar poten.
Oorwormen, sprinkhanen en lieveheersbeestjes zijn insecten, maar spinnen en
pissebedden niet: zij hebben niet drie maar vier paar poten! Rupsen hebben
behalve de voorste zes echte poten ook neppoten.
Vlinders hebben een kop met twee grote ogen en twee voelsprieten. Met de
voelsprieten kunnen ze ruiken. Ze hebben een lange holle roltong: die kunnen ze
uitrollen en in een bloem steken om nectar te drinken. Als ze niet drinken, zit de
tong opgerold onder de kop. Vlinders proeven met hun poten bijvoorbeeld op
welke plant ze zitten (en dus niet met hun tong!).
24
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De vier vleugels en de zes poten zitten aan het borststuk. Daar zitten sterke
spieren aan. Dat moet ook wel, want sommige vlinders kunnen heel goed vliegen: de distelvlinder vliegt bijvoorbeeld helemaal uit Afrika naar ons land (meer
hierover in het hoofdstuk vlinders in de winter)!
De vleugels van een vlinder
Vlinders zijn heel teer gebouwd. Van dichtbij bekeken, bijvoorbeeld door een
vergrootglas of een microscoop, bestaan de vleugels van een vlinder uit allemaal kleine schubben, net als bij vissen. De schubjes hebben een bepaalde
kleur, bijvoorbeeld rood of geel en samen vormen ze de mooie kleuren van de
vlinder. Een vlinder die minder kleurig is en er een beetje versleten uitziet, heeft
al een hele tijd gevlogen en is een deel van zijn schubjes kwijt. Als een vlinder
vastgepakt wordt, kunnen er makkelijk een paar schubjes afgewreven worden en
kunnen de vleugels beschadigd worden. Het is dus het beste om vlinders niet op
te pakken!
Meer weten over insecten?
Er zijn diverse insectengidsen verkrijgbaar bij de boekhandel. Deze geven een
overzicht van de meest voorkomende insecten in Vlaanderen met veel informatie over deze dieren. Een goede gids is bijvoorbeeld Tirion’s Nieuwe insectengids.
Voor de leerlingen kan een insectengids iets te ingewikkeld zijn. Met de vlinderzoekkaart van Bosland kom je al een heel eind. Bij Natuurpunt zijn zoekkaarten
verkrijgbaar van algemeen voorkomende insecten zoals hommels en libellen.
Met deze zoekkaarten kunnen kinderen zelf de naam ontdekken van het dier
dat zij gezien hebben.
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Lessuggestie

Wat weet jĳ van vlinders?
Bedoeling: De leerlingen leren uit welke onderdelen een vlinder is opgebouwd.
Werkvorm:
Knutselen, kringgesprek
Materiaal:
Werkblad 3 , scharen, lege vellen (gekleurd) papier, lijm, eventueel kleurpotloden
Uitvoering
Laat de kinderen de onderdelen van de vlinder op het werkblad uitknippen. De
onderdelen kunnen ze op een (gekleurd) vel papier plakken, zodat er een vlinder
ontstaat. Daarna kunnen ze de vlinder eventueel inkleuren. In een kringgesprek
kun je de kinderen vragen uit welke onderdelen een vlinder bestaat. Tel samen
met de kinderen hoeveel vleugels (4), poten (6) en voelsprieten (2) een vlinder
heeft. Leg uit dat de vlinder een insect is omdat hij, net als alle andere insecten, 6
poten heeft.
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De vleugels van een vlinder
Bedoeling: De kinderen ontdekken de symmetrie van de vleugels van een vlinder.
Werkvorm:
Kringgesprek, knutselen
Materiaal:
Werkblad 4, kleurpotloden, eventueel spiegeltje
Uitvoering:
Vraag in een kringgesprek hoe de vleugels van een vlinder eruitzien (laat eventueel een poster of een afbeelding zien). Welke helft van de vlinder vinden
ze mooier? Zijn de vleugels hetzelfde of juist verschillend? De kinderen zullen
waarschijnlijk al snel het spiegelbeeld in de vleugels van vlinders ontdekken. Laat
de kinderen daarna de getekende vlinder op het werkblad compleet maken
en inkleuren. De kinderen kunnen hierbij eventueel een spiegeltje gebruiken als
hulpmiddel.
Variatie:
In plaats van de vlinder op het werkblad te tekenen kun je ook de volgende
knutselopdracht met de kinderen doen. Teken op een vel papier de omtrek van
de helft van een vlinder (gebruik hiervoor eventueel de vlinder van het werkblad) en kopieer de tekening. Laat de kinderen de getekende helft schilderen
met mooie ﬁguren.
Wanneer de verf nog nat is vouwen ze het vel papier op de vouwlijn dubbel
(Tip: laat de kinderen niet teveel verf gebruiken). Laat ze stevig met hun handen
over het vel papier wrijven. Daarna vouwen ze het blad open en heeft de vlinder
ook aan de andere kant dezelfde mooie vleugels.
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Metamorfose:
van eitje tot vlinder
Vlinders hebben een volledige metamorfose. Dat betekent dat jonge dieren en volwassen dieren er
totaal verschillend uit zien. Het verschil tussen rupsen en vlinders is enorm, niet alleen in hoe ze
eruit zien, maar ook in wat ze doen.
De metamorfose spreekt erg tot de verbeelding van kinderen en je kunt er in
de klas veel mee doen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van levende rupsen en
vlinders in de klas (op de site www.vlinderstichting.nl vind je daar meer informatie over). De kinderen kunnen de vlinders verzorgen en zo van heel dichtbij
de overgang van de verschillende stadia meemaken. Maar ook zonder levende
vlinders is de metamorfose van eitje tot vlinder een interessant onderwerp.
Hieronder volgt enige informatie over de levenscyclus van vlinders. Deze informatie kun je kort samengevat aan de kinderen vertellen. Tussen de tekst staan
vragen die je tussendoor aan de kinderen kan stellen. Je kunt de metamorfose
ook uitleggen aan de hand van het voorleesverhaal over de atalanta (zie eerste
lessuggestie, werkblad 7).
Metamorfose in het kort
Vlinders hebben een volledige metamorfose. Ze veranderen in hun leven vier
keer. De vlinder legt eitjes. Uit het eitje komt de rups. Het enige wat de rups
doet is eten: hij eet letterlijk totdat hij uit zijn huidje knapt. De huid kan namelijk
niet uitgerekt worden. Daarom vervelt de rups vier tot vijf keer in zijn leven.
Bij de laatste vervelling verandert hij in een pop. En daaruit komt de vlinder te
voorschijn: dan is het diertje volwassen.
Vraag aan de kinderen welke vier vormen de vlinder heeft.Weten ze de volgorde
nog?
Eitje: een heel klein begin
De eitjes van de vlinders zien er allemaal anders uit. Sommige zijn rond, andere
langwerpig, sommige hebben maar één kleur, andere hebben strepen of stippeltjes. Maar dat kun je alleen zien met een vergrootglas. Ze zijn namelijk heel
klein: soms maar een halve millimeter. De grootste vlindereitjes zijn zo’n 2 mm.
De eitjes van verschillende soorten vlinders zien er ook verschillend uit, zoals je
hieronder kunt zien.
Vraag aan de kinderen om iets te bedenken wat ook zo klein is. Hoe groot is een
broodkruimel? Of een zandkorrel? Als je eitjes in de klas hebt en er een microscoop
beschikbaar is, is het erg leuk om de eitjes hierdoor te bekijken.
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Speciaal plekje
De vlinder legt de eitjes precies op de planten die de rupsen straks kunnen eten:
de waardplant. Dat is heel belangrijk, want veel rupsen zijn kieskeurige eters en
willen vaak maar één soort planten eten! De rupsen van de kleine vos en de
atalanta lusten alleen maar brandnetels, die van het oranjetipje eten pinksterbloem of look- zonder-look. Sommige vlinders, zoals de atalanta, leggen maar één
eitje op een blad. Andere, zoals de kleine vos, leggen ze in groepjes bij elkaar. Dit
worden eipakketjes genoemd.
Vraag aan de kinderen of zij deze planten kennen. Kun je je voorstellen dat je alleen
maar brandnetels zou lusten?
Rups: altĳd honger
De rups is de ‘eet-en-groei-vorm’ van de vlinder. Daarom heeft hij een grote
mond en sterke kaken. Rupsen eten heel veel en groeien meestal hard. Zij
hebben geen botten. Hun ‘vel’ geeft hen de nodige stevigheid. Het bestaat uit
chitineplaten, die aan elkaar vastzitten. Zo blijven ze in vorm en drogen niet uit.
Maar die chitineplaten kunnen niet uitrekken of meegroeien. Daardoor past de
rups er na verloop van tijd niet meer in. Hij barst letterlijk uit z’n vel. Gelukkig
heeft hij aan de binnenkant al een nieuw huidje gemaakt en kan het oude worden afgestroopt.
Rupsen vervellen vier tot vijf keer, daarna zijn ze volgroeid. Dan vervellen ze
nog één keer, waarbij de pop te voorschijn komt. Dat heet verpoppen. Voor het
zover is, stopt de rups met eten en zoekt een speciaal plekje op. Sommige gaan
aan een tak of een blad hangen, zoals de kleine vos. Andere liggen gewoon op
de grond. Sommige rupsen van nachtvlinders kruipen zelfs in de grond om zich
te verpoppen. Een aantal soorten spint zich in een cocon in en verpopt zich
daarbinnen. Dat kunnen zij doordat ze een spinklier hebben.
De zijderups is één van de soorten die in een cocon verpopt. Deze rups is bekend
vanwege z’n sterke draad. De stof die daarvan wordt gemaakt is heel zacht. Kennen
de kinderen zijde?

Pop: grote verandering
De pop lijkt te slapen. Hij eet niet, hij kan niet lopen en aan de buitenkant verandert er niets. Binnenin gebeurt echter van alles! De rups verandert immers in
een vlinder. Hoe dit precies gaat, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar ook
aan de buitenkant kun je zien dat hij leeft en wakker is. Veel poppen kunnen hun
achterlijf bewegen of zelfs een ratelend geluid maken. Dit doen ze als ze bedreigd worden.
Als je levende poppen van het groot koolwitje in de klas hebt, kun je dat met de
kinderen zien door de pop voorzichtig even aan te raken.
Vlinders in de klas | LEERJAAR 1 & 2
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Vlinder wordt zichtbaar
Enkele dagen voor de vlinder uitkomt wordt de pophuid doorzichtig. De vleugelkleuren van de vlinder zijn dan al zichtbaar. Tot slot barst de pop open en komt
de vlinder eruit gekropen. Zijn vleugels zijn nog opgevouwen en vochtig en hij
ziet er erg kreukelig uit. Met veel moeite kruipt hij langs een takje of grassprietje
omhoog en gaat daar hangen. Hij moet een soort bloed in de vleugeladeren
persen, waardoor deze zich strekken en daarna wacht hij tot ze droog zijn. Pas
dan kan hij wegvliegen.
Vlinder
De vlinder is de volwassen vorm. Alleen als vlinder kan hij zich voortplanten:
paren en eitjes leggen waaruit weer nieuwe rupsjes komen. Er zijn net als bij de
meeste dieren mannetjes en vrouwtjes. Bij sommige soorten kun je het verschil
makkelijk zien, omdat ze een iets andere tekening op de vleugels hebben. Bij het
icarusblauwtje is het vrouwtje meestal bruin en het mannetje blauw. Bij andere
is dat moeilijker. Dagpauwoog-mannetjes en -vrouwtjes zien er bijvoorbeeld
hetzelfde uit. Meestal is het vrouwtje groter dan het mannetje, maar de verschillen zijn soms heel klein. De vlinders herkennen elkaar aan hun kleur en aan hun
geur. Als een mannetje en een vrouwtje gepaard hebben gaat het vrouwtje op
zoek naar een geschikte plant om de eitjes op af te zetten. Zo begint het weer
van voren af aan...
Herhaal met de kinderen nogmaals de hele cyclus: een heel klein eitje, een rups die
al maar eet en steeds moet vervellen, verpopt en dan niet weg kan lopen en uiteindelijk vlinder wordt en weg kan vliegen... Hebben de kinderen weleens eitjes, rupsen
en poppen gezien? En vlinders?
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Lessuggestie

De atalanta (voorleesverhaal)
Bedoeling: De kinderen leren hoe de ontwikkeling van rups naar vlinder verloopt.
Werkvorm:
Voorleesverhaal
Materiaal:
Werkblad 7: ‘Op een dag kan alles veranderen...’.
Uitvoering:
Op werkblad 7 staat het verhaal van de metamorfose bij vlinders op een speelse
manier beschreven. Je kunt het voorlezen aan de kinderen en tussendoor de
vragen stellen om ze mee te laten denken.

Lessuggestie

Van eitje tot vlinder
Bedoeling: De kinderen weten na aﬂoop van deze opdracht dat de ontwikkeling van vlinders uit vier stadia
bestaat.
Werkvorm:
Klasgesprek, knutselen
Materiaal:
• Werkblad 5 ‘Van eitje tot vlinder.’ lege vellen (gekleurd) papier scharen
• Lijm en inkleurmateriaal
Uitvoering:
Lees van te voren het verhaal voor over de atalanta of laat de kinderen het stripverhaal over de dagpauwoog nog eens lezen. Vraag de kinderen daarna welke
vier vormen de vlinder heeft. Weten ze de volgorde nog? Vertel als ze het niet
meer weten nog een keer dat de ontwikkeling van een vlinder verloopt van eitje
naar rups naar pop naar vlinder. Laat de kinderen de vier afbeeldingen van het
werkblad uitknippen en in de goede volgorde op een leeg vel plakken (met het
stripverhaal erbij als hulp). Daarna kunnen ze de afbeeldingen inkleuren.
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Lessuggestie

Vlinderlied ‘Dag Vlinder’
Bedoeling: De kinderen weten na aﬂoop van de opdracht dat de ontwikkeling van vlinders uit vier stadia bestaat. Door expressie leren de kinderen welke elementen bij welk stadium horen.
Werkvorm:
Zingen, expressie
Materiaal:
• Verkleedspullen
• Werkbladen 6a/6b
Uitvoering:
Leer de kinderen het liedje. Tijdens het zingen kunnen de kinderen een dansje
doen waarbij ze achtereenvolgens vlinders, eitjes, rupsen, verpopping rupsen en
zich ontpoppende vlinders spelen. De verpopping kan bijvoorbeeld nagespeeld
worden door uit een jas of een doos te kruipen, dan even stil te zitten om de
vleugels te laten drogen en daarna weg te ﬂadderen. De kinderen die vlinders
spelen, kunnen de vlindermaskers dragen. Aansluitend kan eventueel het stripverhaal over de dagpauwoog nagespeeld worden. Hierbij kunnen de leerlingen
wind, zon, bloem, vlinder, rups of pop zijn.

1. Dag lieve kleine vlinder waar vlieg je
toch naar toe?
Breng jij misschien de eitjes weg,
ben jij nu nog niet moe?

2. Jouw eitjes worden rupsjes, die
groeien heel erg vlug.
Ook krijgen ze een keer of vier een
groot’re jas terug.

3. Nu gaat het rupsje hangen, het
kopje naar benee.
Dan komt er een mooi popje van
en ‘t rupsje is tevree.

4. Het voorjaar is begonnen. Het popje schudt zich stuk.
Daar vliegt een mooie vlinder uit op
weg naar nieuw geluk.

Tekst en muziek: Geert Leon-van Eijk, met dank aan Noorder Dierenpark, Emmen.
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Wat hebben vlinders nodig?
Deze lessuggesties gaan over de leefomgeving van vlinders. Wat hebben vlinders allemaal nodig? De
belangrijkste voorwaarden van vlinders om te overleven zijn: warmte om te kunnen vliegen, nectar
voor de vlinders om te drinken, planten om eitjes op te leggen en waarvan de rupsen kunnen eten,
en bomen en struiken om zich te kunnen oriënteren en te kunnen overwinteren.
Warmte om te kunnen vliegen
Net als alle andere insecten zijn vlinders koudbloedige dieren. Dit betekent dat
ze niet, zoals wij, altijd 37°C zijn. Hun temperatuur is afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. Ze hebben de warmte van de zon nodig om te kunnen
vliegen. Pas als het warm is, worden ze actief. Dagvlinders kunnen pas vliegen als
hun lichaamstemperatuur tenminste 20°C is, maar 30°C is beter. Op een zonnige warme dag is dat geen probleem: door met zijn vleugels wijduit te gaan zitten,
vangt de vlinder zoveel mogelijk zonnewarmte op. Als de vlinder warm genoeg
is, sluit hij zijn vleugels weer of gaat een eindje vliegen. Vooral op beschutte plekjes kan het lekker warm worden. Daarom kun je vlinders vaak vinden in de luwte
van struiken, heggen, houtwallen of bosranden. Maar op koude, bewolkte dagen
houden ze zich schuil. Bij verstoring kunnen ze pas wegvliegen nadat ze hun
lichaam hebben opgewarmd door snel en krachtig met hun vleugels te trillen.
Voedsel voor de vlinders
Hoewel elke vlinder voedsel nodig heeft, drinkt niet elke vlinder van dezelfde
soort bloemen. Er zijn zelfs vlinders die helemaal niets drinken. Zij hebben als rups
zoveel gegeten dat ze nog voldoende vetreserve hebben om te kunnen leven.
Maar de meeste vlinders leven van nectar.Vooral de vrouwtjes hebben dat nodig
om eitjes aan te maken. Nectar is stroperig vocht van bloemen. Daarin zitten
suiker en kleine hoeveelheden eiwitten en vitamines. De planten waaruit vlinders
de nectar halen, noemen we nectarplanten.Vlinders bezoeken vooral graag gele
en blauwe bloemen, maar ze zijn ook wel op andere kleuren te vinden.Vlinders
zuigen de nectar op met hun lange roltong. Soms raken ze hierbij ook de meeldraden en de stampers van de bloem aan en kunnen op die manier de bloem
bestuiven. Zo proﬁteert de bloem ook van het bezoek van de vlinder. Behalve
nectar uit bloemen eten sommige vlinders nog ander voedsel. Atalanta’s en dagpauwogen zijn dol op rottend fruit. Kijk in het najaar maar eens in een boomgaard
of probeer ze te lokken met wat rotte appels of pruimen in de tuin. De grote
weerschijnvlinder drinkt het vocht uit mest of dode dieren. Smaken verschillen!
Voedsel voor de rupsen
Rupsen zijn erg kieskeurige eters. De meeste vlinders leggen hun eitjes dan ook
op planten die later door de rups gegeten zullen worden. Deze planten noemen
we de waardplanten van de vlinder. Meestal zijn dit wilde plantensoorten. Iedere
soort heeft zo zijn eigen voorkeur. Sommige rupsen leven van grassen, andere
van kruiden of bladeren van bomen en struiken. Veel rupsen lusten maar een of
enkele soorten waardplanten. De kleine vos eet bijvoorbeeld alleen maar brandnetels. Andere rupsen eten alleen planten uit één familie, zoals de rupsen van
de kleine vuurvlinder die verschillende soorten zuring eten. Ook zijn er rupsen
die niet erg kieskeurig zijn; de rupsen van het bruin zandoogje eten bijvoorbeeld
vrijwel alle soorten grassen.
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Bomen en planten als oriëntatie en beschutting
In een open weiland of in een eenzijdig bos zul je weinig vlinders tegenkomen.
Vlinders zitten het liefst op beschutte plekjes waar ze zich op kunnen warmen in
de zon. Hier doen ze energie op om verder te vliegen. Een gevarieerd landschap
met afwisselend struiken, bomen en planten helpt hen zich te oriënteren in het
landschap.

Lessuggestie

Lekker eten
Bedoeling: De kinderen leren dat vlinders nectar drinken uit bloemen en dat rupsen meestal maar een soort
plant eten.
Werkvorm:
Klasgesprek, puzzelen
Materiaal:
Werkblad 8
Uitvoering:
Vraag aan de kinderen wat zij graag eten. Zijn ze kieskeurig of lusten ze alles?
Wat zouden vlinders eten? Vertel dat vlinders nectar uit bloemen lekker vinden.
En wat zouden rupsen dan eten? Hetzelfde als vlinders of juist iets heel anders?
Vertel dat rupsen heel kieskeurig zijn en meestal maar een soort plant eten.
Daarna kunnen de kinderen het werkblad maken.

Lessuggestie

Wat hebben vlinders nodig?
Bedoeling: In deze les leren de kinderen welke eisen vlinders aan hun omgeving stellen.
Werkvorm:
Klasgesprek
Materiaal:
Leeg blad, kleurmateriaal
Uitvoering:
Vraag aan de kinderen wat zij zelf nodig hebben om te kunnen leven. Denk aan
eten, een plek om te slapen, kleren om je warm te houden. Wat zouden vlinders
nodig hebben? Wanneer zie je vlinders vliegen? Als het regent? Of vliegen ze
alleen als de zon schijnt? En waar kom je ze weleens tegen? Hoe zou dat komen?
Hebben ze al een idee wat vlinders nodig hebben? Zet voor de duidelijkheid op
het bord wat vlinders nodig hebben om te kunnen leven.
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Lessuggestie

Het vlinderparadĳs
Bedoeling: Na aﬂoop van deze les weten de leerlingen welke eisen vlinders aan hun omgeving stellen.
Werkvorm:
Klassikaal, knutselen
Materiaal:
Werkbladen 6a & 6b ‘Vlindermaskers’
Uitvoering:
Behandel eerst de lessuggestie ‘Lekker eten’. De kinderen weten nu dat vlinders bloemen nodig hebben voor de nectar. Vlinders houden dan ook van
een grasland vol bloemen. Met de hele klas kan zo’n bloemenwei vol vlinders
gemaakt worden. Sommige leerlingen tekenen bloemen (groot formaat), kleuren
ze in en knippen ze uit. Eén leerling maakt de zon. Andere leerlingen maken de
vlinders. Daarvoor kunnen de tekeningen van de vlindermaskers (zie werkbladen
6 a en b) bijvoorbeeld gebruikt worden, maar de kinderen kunnen de vlinders
ook zelf tekenen. Je kunt natuurlijk naar wens allerlei materialen en technieken
toepassen. Als iedereen klaar is, worden de bloemen, de vlinders en de zon op
het raam of op een groot vel papier (bijvoorbeeld behang rol) geplakt. Je kunt
eventueel met de kinderen het vlinderlied zingen ‘in’ dit vlinderparadijs. Nog een
aantal knutselideeën die gebruikt kunnen worden:
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Aanvullende knutselideeën

Vlinders vouwen

Materiaal:
Vouwblaadjes van gelijke maat, al dan niet dezelfde kleur, gekleurd stevig papier, snippers, lijm, kleurpotloden of
stiften
Uitvoering:
Er zijn 3 varianten die vlinders opleveren in 3 verschillende vormen. Alle vormen zijn, als je de vlinders groot
laat maken, geschikt als muur- of raamdecoratie. Laat je de vlinders veel kleiner maken, dan zijn ze geschikt om
er een mobiel van te maken. Ter voorbereiding kun je steeds in stappen voorgevouwen vouwblaadjes opplakken, zodat de kinderen deze stap voor stap (zelfstandig) kunnen namaken.
Variant 1
Neem twee vouwblaadjes waarin je een schuine vouw maakt (stap 1 en 2) en plak ze met de open punten
tegen elkaar aan op een papier (stap 3). Met potlood of snippers kunnen de kinderen er vervolgens een vlinder
van maken en de vleugels versieren (vlinder 1).

Variant 2:
Neem vier vouwblaadjes waarin je een schuine vouw maakt (stappen 1 en 2) en plak de vouwblaadjes op zo’n
manier tegen elkaar, dat er twee ‘vierkanten’ ontstaan die met één punt tegen elkaar zitten (stap 3). Het geheel
kunnen de kinderen weer gaan versieren en zo kan vlinder 2 ontstaan.

Variant 3:
Neem vijf vouwblaadjes in bijv. drie verschillende kleuren en vouw deze allemaal tot vliegers (stappen 1, 2, 3 en
4). Plak twee keer twee vliegers met de lange kant aan elkaar. Hierna plak je de scherpe punten tegen elkaar
(stap 5).De vijfde vlieger komt over deze punten heen, en zo ontstaat een mooie vlinder, die de kinderen weer
naar eigen inzicht kunnen versieren (vlinder 3).
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Vlinders in de winter
In de winter kom je maar zelden vlinders tegen. Er vliegen dan nog enkele soorten nachtvlinders,
zoals de kleine wintervlinder. Het zou kunnen dat de kinderen wel eens in een schuurtje of op zolder een dagpauwoog of een kleine vos hebben zien zitten. Wat is er dan aan de hand? Hoe komen
vlinders de winter door?
In het vorige hoofdstuk is reeds beschreven dat vlinders koudbloedige dieren zijn
die dus afhankelijk zijn van de temperatuur van hun omgeving. In de winter, als
het koud is en er bovendien geen nectar te vinden is, komen de vlinders in de
problemen. Om toch te kunnen overleven, hebben de soorten zich op verschillende manieren aangepast. Zij overwinteren allemaal koud en stijf. Alleen de
vorm waarin ze overwinteren verschilt.
Sommige doen dat als vlinder, bijvoorbeeld de dagpauwoog, de kleine vos en de
citroenvlinder. In de herfst verbergen ze zich op plekken waar het droog blijft,
zoals in kelders, schuren, kerktorens, holle bomen of grotten, en wachten daar
op de lente. Deze soorten kunnen daarom al heel vroeg in het voorjaar weer
vliegen.
De meeste soorten overwinteren als rups. Dit doen bijvoorbeeld enkele dikkopjes, de meeste zandoogjes en het icarusblauwtje. De rupsen van het bruin
zandoogje zijn zelfs actief op zachte dagen in de winter en eten gewoon verder.
Het boomblauwtje en de koolwitjes overwinteren als pop, goed verborgen in de
struiken of de strooisellaag. De sleedoornpage is een voorbeeld van een soort
die als eitje overwintert.
Wat te doen met een vlinder op zolder?
Als je in de stille wintermaanden aan het rommelen bent in de kelder, schuur of
op de zolder is het niet vreemd als je, diep verstopt in een hoekje, een kleine
vos of een dagpauwoog tegenkomt. Deze is dus niet dood, maar is aan het overwinteren. De lichaamsvloeistof van de vlinder is veranderd en bevat een soort
anti-vries, die de vlinder beschermt tegen de vorst.
Als je een vlinder in deze situatie vindt, moet je hem rustig laten zitten. Wanneer
hij in een warme ruimte terecht komt, zal de vlinder actief worden. Hij verbruikt
dan kostbare energie die hij eigenlijk voor het overwinteren nodig heeft. In het
voorjaar wordt de vlinder vanzelf weer actief. Als het buiten zonnig is en boven
de 12°C kan je de vlinder naar buiten laten.
Trekvlinders
Sommige vlinders hebben een andere oplossing gevonden om de koude winter
door te komen. Een lichte vorst is voor hen al dodelijk. Daarom trekken ze in
de herfst naar warme zuidelijke streken om daar de winter door te brengen.
De atalanta vliegt in de herfst naar Zuid-Europa en plant zich daar voort. Aan
het begin van de zomer vliegen de nakomelingen dan weer naar het noorden.
De distelvlinders komen zelfs uit Noord-Afrika en steken de Middellandse Zee
over. Vanuit Zuid-Europa kunnen ze ook de Atlantische Oceaan overvliegen naar
Engeland en soms zelfs naar IJsland. Een enorme prestatie voor zulke kleine tere
diertjes.
38

Vlinders in de klas | LEERJAAR 1 & 2

Over de vlindertrek bestaan nog veel vragen. Meestal blijven veel vlinders in
het noorden achter en sterven dan omdat ze de kou niet overleven. Hoeveel
vlinders van het zuiden naar het noorden trekken en waar ze precies heen gaan,
hangt sterk af van het aantal vlinders in het zuiden en van de wind. Zo wordt in
sommige jaren vrijwel geen enkele distelvlinder gezien in Vlaanderen, terwijl hij in
andere jaren massaal aanwezig is.

Lessuggestie

Hoe overwinteren vlinders?
Bedoeling: De kinderen leren op welke manieren vlinders overwinteren.
Werkvorm:
Klasgesprek, kleuren
Materiaal:
• Werkblad 9
• Inkleurmateriaal
Uitvoering:
Praat in een klasgesprek over de overwintering van vlinders. Begin bijvoorbeeld
met de vraag of de kinderen wel eens vlinders zien in de winter. Maar waar zouden ze dan zijn? Vlinders zie je dus alleen als het zomer is en de zon schijnt. Maar
ook in de winter moeten ze ergens zijn. Vertel dat vlinders, afhankelijk van de
soort, overwinteren als eitje, rups, pop of vlinder. Ze zitten in de winter op een
beschut plekje. Daarna zoeken de leerlingen op het werkblad de overwinterende stadia: een eitje, een rups, een pop en een vlinder, en kleuren het werkblad in.

Lessuggestie

De distelvlinder op reis
Bedoeling: De kinderen leren wat een trekvlinder is.
Werkvorm:
Klasgesprek, voorlezen, kleuren
Materiaal:
• Werkbladen 10a/b ‘De distelvlinder op reis’
• Inkleurmateriaal
Uitvoering:
In het stripverhaal komt de trek van de distelvlinder aan de orde. Lees samen de
strip of laat de kinderen de strip individueel lezen. Kun je je voorstellen: zo’n klein
beestje dat zo’n eind kan vliegen... dat is toch wel heel bijzonder!
Bespreek de inhoud in een klasgesprek. Daarna kunnen de kinderen de strip
inkleuren.
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Vlinders en hun vĳanden
Vlinders leggen heel veel eitjes. Afhankelijk van de soort kunnen dat er enkele tientallen tot wel
duizenden per vrouwtje zijn. Maar dan zouden er toch veel te veel nieuwe vlinders komen? Wat
gebeurt er met de nieuwe eitjes, rupsen, poppen en vlinders?
Eitjes, rupsen, poppen en vlinders komen in hun leven heel wat gevaren tegen.
Ten eerste is dat het slechte weer. In natte, koude jaren worden veel minder
rupsen uiteindelijk vlinder dan in warme jaren.
Ten tweede hebben ze in de natuur vijanden: vogels, muizen, vleermuizen,
spinnen en insecten (zoals libellen, roofvliegen en kevers). Vlindereitjes zijn het
lievelingseten van sommige kevers. Rupsen hebben vaak last van parasieten. Dit
zijn bijvoorbeeld sluipwespen die hun eitjes met een boor in het lijf van de rups
weten te stoppen. In de rups groeit dan de sluipwesp. Soms gaat de rups dood
voordat de sluipwesp volgroeid is. De larve van de wesp kruipt dan uit de rups
en verpopt zichzelf ergens anders. Bij andere parasieten blijft de larve ook tijdens
de verpopping in de rups en verpopt dus mee. Dan komt er uit de vlinderpop
geen vlinder maar een nieuwe sluipwesp.
Ten derde kunnen de eitjes, rupsen, poppen en vlinders doodgaan aan allerlei
ziekten. Vooral rupsen hebben hier vaak last van.
Als je bedenkt hoeveel er kan gebeuren, is het begrijpelijk dat het heel moeilijk is om vlinder te worden en ook nog eitjes te leggen. Bijna allemaal gaan ze
dood voor ze zover zijn. Dat is niet erg: ze zijn een belangrijke voedselbron voor
andere dieren. Maar om te zorgen dat de soort niet uitsterft, moeten minstens
twee van de eitjes vlinder worden. Dus is het niet zo gek dat vlinders zoveel
eitjes leggen. Daarnaast hebben vlinders allerlei trucjes om aan hun vijanden te
ontsnappen. Het volgende hoofdstuk gaat daar verder op in.

Lessuggestie

Vĳanden van vlinders
Bedoeling: Aan het eind van deze les weten de kinderen welke vijanden de vlinder heeft en dat vlinders zich
goed verstoppen om te ontsnappen aan deze vijanden.
Werkvorm:
Klasgesprek, knutselen, kleuren
Materiaal:
• Werkblad 11‘Vijanden van de vlinder’. scharen of prikpennen
• Lijm of pritt stiften en inkleurmateriaal
Uitvoering:
Op het werkblad staat een landschap afgebeeld met daarin een aantal vijanden
van vlinders. Vraag de kinderen welke vijanden vlinders hebben. Op het werkblad
staan een muis, een vogel, en een spin. Hoe zouden vlinders zich kunnen verdedigen tegen deze vijanden? Vertel dat vlinders zich heel goed verstoppen om
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veilig te zijn. Aan de zijkant van het werkblad staan vier rondjes met daarin een
eitje, een rups, een pop en een vlinder. Laat de kinderen deze vier rondjes uitknippen of uitprikken en op de juiste plaats op het werkblad plakken. Ze kunnen
het werkblad ook nog inkleuren zodat het eitje, de rups, de pop en de vlinder zo
min mogelijk opvallen.

Lessuggestie

Steeds meer vlinders of niet?
Bedoeling: Deze les gaat verder in op de verschillende stadia van vlinders. Na aﬂoop weten de leerlingen waarom niet elk eitje uiteindelijk een vlinder wordt en weten ze hoe vlinders zich tegen vijanden verdedigen.
Werkvorm:
knutselen, klasgesprek
Materiaal:
• Werkbladen ‘Vlindermobiel’, 12a en 12b wit (of gekleurd) karton
• Inkleurmateriaal
• Scharen
• Garen
Uitvoering:
Het Vlindermobiel (zie werkbladen) is een leuke illustratie van het feit dat er
uit veel eitjes maar weinig vlinders overblijven. Kopieer van te voren per leerling de twee werkbladen op wit karton. De kinderen knippen de verschillende
onderdelen uit en kleuren of schilderen deze. Elke leerling maakt vervolgens het
Vlindermobiel zoals op de tekening is afgebeeld (Zie volgende bladzijde. Je kunt
natuurlijk ook per groepje een mobiel laten maken.)
Ga daarna door middel van een klasgesprek in op het Vlindermobiel. In het
mobiel hangen onderin acht eitjes, daar komen vier rupsen uit die zich tot twee
poppen ontwikkelen. Uiteindelijk ontstaat er maar één vlinder uit de acht eitjes
(in het echt is de verhouding nog veel groter). Vraag de kinderen wat ze denken
dat er gebeurd is met al die eitjes, rupsen en poppen. Welke gevaren zijn er voor
een vlinder? Wie eet ze op of waardoor gaan ze dood?
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Camouﬂeren of afschrikken
Natuurlijk doen vlinders, poppen en rupsen er alles aan om niet door hun vijanden ontdekt en opgegeten te worden. En ze hebben er heel wat trucjes op gevonden.
Goed gecamouﬂeerd...
Vlinders verstoppen hun eitjes meestal goed. Ze zitten vaak op de onderkant
van bladeren of op andere onopvallende plaatsen en hebben een schutkleur.
Ook de pop is onopvallend gekleurd zodat je hem maar moeilijk kunt vinden.
Sommige rupsen maken een cocon voordat ze zich verpoppen en zijn op die
manier goed verborgen voor vijanden. Veel rupsen lijken op takjes of blaadjes of
hebben dezelfde kleur als de plant waar ze op zitten.
...of juist opvallend
Soms zie je een rups die juist heel fel gekleurd is. Deze rupsen zijn vaak giftig
omdat ze van giftige waardplanten eten. De felle kleur waarschuwt: eet mij niet,
ik ben giftig! De rups van de sint- jacobsvlinder (een nachtvlinder) is bijvoorbeeld
fel zwart met geel gestreept.
Een beest met grote ogen
Vlinders gebruiken dezelfde methoden als rupsen. Sommige hebben een
schutkleur om zo min mogelijk op te vallen. De kleine vos is van boven prachtig gekleurd, maar de onderkant van de vleugels is heel onopvallend. Andere
vlinders gebruiken hun kleuren als waarschuwing, bijvoorbeeld de dagpauwoog.
Als hij achtervolgd wordt door een rover, laat hij plotseling zijn oogvlekken zien.
De ‘vijand’ raakt daardoor in de war en de vlinder heeft even de tijd om zich in
veiligheid te brengen.
Plagen
Rupsen zijn natuurlijk zelf ook wel eens een plaag. Dan eten ze hele bomen kaal
of alle planten op. Ook herinneren veel mensen, vooral in Limburg, zich de plaag
van de eikenprocessierups (een nachtvlinder). Er zijn maar twee soorten dagvlinderrupsen die echt een plaag kunnen zijn voor de koolplanten in moestuinen.
Dat zijn het klein en het groot koolwitje. Maar als er veel rupsen zijn, kunnen ook
de dieren (parasieten en rovers) die van deze rupsen leven zich uitbreiden. Zo
wordt voorkomen dat de rupsenplaag zich de volgende jaren herhaalt.
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Lessuggestie

Camouﬂage
Bedoeling: De leerlingen leren dat vlinders zich beschermen tegen vijanden door onder andere schutkleur.
Werkvorm:
Klasgesprek, knutselen
Materialen:
Diverse knutselmaterialen als vouwblaadjes en tekengerei
Uitvoering:
In de vorige les hebben de kinderen gezien dat vlinders vele vijanden hebben.
Hoe zouden vlinders zich kunnen verdedigen tegen deze vijanden (zie informatie hierboven)? Laat de kinderen vervolgens een tekening maken van een plek,
waarin zij tenminste vijf vlinders of rupsen verwerken, die je bijna niet ziet omdat
ze zo’n goede schutkleur hebben. Ditzelfde kun je ook doen met andere materialen. Bijvoorbeeld door stukjes papier te scheuren en op te plakken of door een
collage te maken waar allerlei materialen in verwerkt zijn..
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Werkblad 1

Vlinderwerkstuk van ...........................................
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Werkblad 2A
Paulien Pauwoog
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Werkblad 2B
Paulien Pauwoog
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Werkblad 3

Hoe ziet een vlinder er uit?
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Werkblad 4

De vleugels van een vlinder
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Werkblad 5
Van eitje tot vlinder
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Werkblad 6A
Vlindermasker
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Werkblad 6B
Vlindermasker
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Werkblad 7

Op een dag kan alles veranderen...
Atalanta zit in een piepklein eitje. Ze weet nog van niets. Maar op een dag merkt ze
dat ze oogjes heeft. Ze kan ermee kijken. Er is wit licht om haar heen. ‘Licht.....’
denkt Atalanta, ‘ik wil nog veel meer licht. Licht dat goud is en warm.’
Ze probeert uit het eitje te kruipen. Het lukt! Het eerste wat ze ziet is de zon. Goud en
warm. ‘Ooo...’ zegt Atalanta, ‘nog mooier dan ik dacht!’ Behalve de zon is er overal groen
om haar heen. En tussen het groen kleine gouden sterren.
‘Wie ben ik?’ vraagt Atalanta.
‘Niet veel bijzonders,’ zegt een stem. Atalanta kijkt om zich heen.
‘Wie zegt dat?’ vraagt ze.
‘Ik,’ zegt de stem. ‘De paardenbloem. Ook niet veel bijzonders, net als jij.’ Atalanta
kijkt naar het gouden sterretje. ‘Hoe kun je dat zeggen?’ vraagt ze. ‘Je bent mooi. Je
bent van goud, net als de zon!’
‘Dank je wel,’ zegt de paardenbloem. ‘Maar ze willen me niet. De dieren niet en de mensen niet. Ze lopen me allemaal voorbij. En niemand die naar me kijkt. En met jou zal het
net zo gaan, kleintje.’
‘Ben ik dan ook een paardenbloem?’ vraagt Atalanta.
‘Kijk maar om je heen,’ zegt de paardenbloem.
Atalanta kijkt. Naast haar zit een piepklein streepje. ‘Wat ben je?’ vraagt Atalanta.
‘Net als jij,’ zegt het streepje, ‘een rups.’ Atalanta kijkt nog eens rond in het groen. Er
kruipen wel honderd van die streepjes om haar heen. ‘Hoe komen we hier?’ vraagt ze.
‘Onze moeder heeft ons achtergelaten,’ zeggen de rupsjes in koor. ‘Ze was op reis
en wou haar eitjes kwijt.’
‘Mmmmmm....’ zegt Atalanta. ‘Onze moeder had zeker haast. Anders had ze vast wel een
mooier dier van ons gemaakt. En waarom kon ze geen beter plekje uitzoeken? Waarom
heeft ze ons niet achtergelaten op een mooie roos of zo?’
‘Brandnetel kun je eten!’ roepen de rupsjes. Njam njam... tegelijk beginnen ze allemaal
met hun kleine mondjes van de brandnetel te eten.
Atalanta niet. Atalanta kijkt naar de paardenbloem. ‘Denk je dat het altijd zo blijven
zal?’ vraagt ze. ‘Jij een treurige bloem waar niemand naar kijkt. En ik een rupsje op de
brandnetel, dat niemand ziet?’
‘Soms,’ zegt de paardenbloem zacht, ‘soms denk ik: misschien dromen we het allemaal
maar. Misschien zijn we wel iets heel anders dan we zijn. Misschien komt er wel een dag
dat alles verandert. Dat jij en ik wegdansen door de wereld. Dat iedereen naar ons kijkt.’
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Het kleine rupsje Atalanta kronkelt haar kopje. ‘Nee, paardenbloem,’ zegt
ze. ‘Dat zijn dromen. Toen ik nog in mijn eitje zat, droomde ik net als jij. Maar nu....’
Ze zeggen allebei niets meer. De paardenbloem buigt haar gouden hoofd en
Atalanta gaat brandnetel eten. Net als haar zusjes. Wat moet je anders doen als je maar
een rupsje bent?
De rupsjes eten zich rond en dik. ‘En nu slapen,’ zegt Atalanta. ‘Heel lang slapen. Misschien droom ik dan nog een keer van wegdansen en vrolijk zijn.’
Ze kijkt of er nergens een lekker bedje te vinden is. Nee... Maar ze ontdekt wel iets
anders. Een zachte dunne draad die uit haar eigen lijfje komt.
‘Wacht,’ zegt Atalanta, ‘daar rol ik me in.’ Ze maakt de draad aan een blad van de brandnetel vast. Ze rolt en ze rolt maar. De draad wordt steeds langer. Ze verdwijnt er helemaal in. Net
als in een slaapzak. Als ze klaar is, slaapt ze al. Heel diep. Dagen en dagen lang. Ze
droomt weer van zweven en vliegen en dansen. Van de grote zon en de bloemen die haar
opwachten. Op een dag wordt ze wakker. Ze kruipt uit haar slaapzak en kijkt naar de zon
en de blauwe lucht. Haar vriendinnetje de paardenbloem is weg. Maar naast haar staat
een prachtige bol van witte pluisjes. De wind blaast er zachtjes tegen. De pluisjes laten
los. Ze zweven door de lucht en dansen de wereld in. Kinderen steken er hun hand naar
uit. Mensen blazen ze nog hoger. En ze dansen..... dansen maar.
‘Wat zijn dat?’ vraagt Atalanta.
‘Pluisjes van de paardenbloem,’ zegt een stem vlak naast haar.
‘Van de paardenbloem?’ fluistert Atalanta. ‘Dus toch.... het was dus geen droom. Ze was
dus toch iets anders dan ze was. Misschien ontdek ik op een dag ook wel wie ik echt
ben.’
‘Weet je dat dan niet?’ vraagt de stem. ‘Jij bent een atalanta, net als ik.’
Atalanta kijkt opzij. Naast haar zit een prachtige vlinder. Glanzend zwarte vleugels met
oranje. En kleine witte vlekjes die op paardenbloempluis lijken.
‘Ooooo.....’ zegt Atalanta, ‘wat ben je mooi!’
‘Net zo mooi als jij,’ lacht de vlinder. Ze slaat haar vleugels uit en danst weg. En dan
pas merkt Atalanta dat ze ook vleugels heeft. Ze slaat ze uit, ze fladdert... ze danst...
ze vliegt! Omhoog naar de zon, omlaag naar de rozen, weer omhoog met de wind mee
tussen de pluisjes van de paardenbloem in.
‘Het kan... het kan... het kan,’ fluisteren ze tegen elkaar. ‘Op een dag kan alles veranderen. Je danst door de wereld. Iedereen kijkt naar je. Iedereen is blij met je.’
Uit: ‘Het grote luisterleesboek’ samengesteld door Els Pelgrom
Meulenhoff Informatief, Amsterdam
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Werkblad 8
Lekker eten
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Werkblad 9
Vlinders in de winter
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Werkblad 10A
De distelvlinder op reis

56

Vlinders in de klas | LEERJAAR 1 & 2

Werkblad 10B
De distelvlinder op reis
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Werkblad 11

Vĳanden van vlinders
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Werkblad 12A
Vlindermobiel
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Werkblad 12B
Vlindermobiel
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Vlinders in de klas

Vlinders in de klas
voor LEERJAAR 3 & 4
De lesideeën in dit hoofdstuk zijn bedoeld als inleiding op het onderwerp vlinders. U kunt de leerlingen elk een mapje of een hoesje geven zodat ze alle werkbladen netjes op kunnen bergen en
meteen elk een eigen vlinderwerkje kunnen maken. Werkblad 1 kunnen de kinderen inkleuren en
gebruiken als voorkant voor hun vlinderwerkstuk. Als je meer achtergrondinformatie wilt over
vlinders in Bosland, kijk dan op www.locdevlinder.be.
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Lessuggestie

Hoeveel weet je al?
Bedoeling: Het onderwerp vlinders introduceren en inventariseren wat de leerlingen hier al over weten.
Werkvorm:
Klassengesprek
Materiaal:
Werkblad 1
Uitvoering:
Voor je begint met opdrachten om de kinderen iets te leren over vlinders, kan
het nuttig zijn eens te vragen wat de kinderen al weten over vlinders. Ook kun je
de kinderen vragen wat zij graag willen weten over vlinders. Je hoeft de vragen
niet meteen te beantwoorden, ze kunnen ook dienen als leidraad voor de te behandelen onderwerpen. Werkblad 1 kunnen de kinderen inkleuren en gebruiken
als voorkant voor hun vlinderwerkstuk.

Lessuggestie

De dagpauwoog
Bedoeling: Interesse wekken voor vlinders bij de leerlingen en een inleiding geven waarin de volgende aspecten kort aan bod komen: vlinders hebben zon en beschutting nodig, vlinders drinken nectar uit bloemen en de
levenscyclus verloopt van ei naar rups naar pop naar vlinder.
Werkvorm:
Klassengesprek, stripverhaal, kleuren
Materiaal:
Werkbladen 2a/b inkleurmateriaal
Uitvoering:
Laat de kinderen het stripverhaal over de dagpauwoog lezen. In een klassengesprek kunt u de inhoud van het stripverhaal kort bespreken. Punten die aan
de orde kunnen komen zijn: Wat heeft een vlinder nodig? Van welke plant eten
de rupsen van de dagpauwoog? Hoe verloopt de ontwikkeling van een vlinder?
Daarna kunnen de leerlingen de strip inkleuren.
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Hoe ziet een vlinder er uit?
Vlinders behoren, net als veel andere kleine dieren, tot de insecten. Insecten zijn allemaal min of
meer op dezelfde manier gebouwd. In deze lessen bekijken we aan de hand van de vlinder op welke
manier dat is.
Vlinders behoren tot de insecten. Binnen het dierenrijk vormen insecten verreweg de grootste diergroep. Voor kinderen is het leuk om te weten dat er ongeveer 1 miljoen verschillende soorten insecten op de wereld zijn. Daarvan zijn
ongeveer 150.000 soorten vlinders. In Vlaanderen komen ruim 2000 soorten
vlinders voor, maar dat zijn bijna allemaal nachtvlinders. Hoewel iedereen bij het
woord ‘vlinder’ vooral aan de kleurige dagvlinders denkt, zijn maar 51 van deze
2000 Vlaamse vlindersoorten dagvlinders! Zie voor informatie over nachtvlinders
het hoofdstuk ‘Dagvlinders en nachtvlinders’.
Hoe herken je insecten?
Insecten hebben allemaal ongeveer dezelfde bouw. Het lijf bestaat uit een kop,
een borststuk en een achterlijf. Insecten hebben bijna altijd drie paar poten.
Oorwormen, sprinkhanen en lieveheersbeestjes zijn insecten, maar spinnen en
pissebedden niet: spinnen hebben niet drie maar vier paar poten en pissebedden
nog meer. Rupsen hebben behalve de voorste zes echte poten ook neppoten.
Vlinders hebben een kop met twee grote ogen en twee voelsprieten. Met de
voelsprieten kunnen ze ruiken. Ze hebben een lange holle roltong: die kunnen
ze uitrollen en in een bloem steken om nectar te drinken. Als ze niet drinken, zit
de tong opgerold onder de kop. Vlinders proeven met hun poten bijvoorbeeld
op welke plant ze zitten (en dus niet met hun tong). De vier vleugels en de zes
poten zitten aan het borststuk. Daar zitten sterke spieren aan. Dat moet ook
wel, want sommige vlinders kunnen heel goed vliegen: de distelvlinder vliegt
bijvoorbeeld helemaal uit Afrika naar ons land (meer hierover in het hoofdstuk
vlinders in de winter).
De vleugels van een vlinder
Vlinders zijn heel teer gebouwd. Van dichtbij bekeken, bijvoorbeeld door een
vergrootglas of een microscoop, bestaan de vleugels van een vlinder uit allemaal kleine schubben, net als bij vissen. De schubjes hebben een bepaalde
kleur, bijvoorbeeld rood of geel en samen vormen ze de mooie kleuren van de
vlinder. Een vlinder die minder kleurig is en er een beetje versleten uitziet, heeft
al een hele tijd gevlogen en is een deel van zijn schubjes kwijt. Als een vlinder
vastgepakt wordt, kunnen er makkelijk een paar schubjes afgewreven worden en
kunnen de vleugels beschadigd worden. Het is dus het beste om vlinders niet op
te pakken.
Meer weten over insecten?
Er zijn diverse insectengidsen verkrijgbaar bij de boekhandel. Deze geven een
overzicht van de meest voorkomende insecten in Vlaanderen met veel informatie over deze dieren. Een goede gids is bijvoorbeeld Tirion’s Nieuwe insectengids.
Met de vlinderzoekkaart van Bosland kom je al een heel eind. Bij Natuurpunt zijn
zoekkaarten verkrijgbaar van algemeen voorkomende insecten zoals hommels
en libellen. Met deze zoekkaarten kunnen kinderen zelf de naam ontdekken van
het dier dat zij gezien hebben.
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Lessuggestie

Hoe ziet een vlinder er uit?
Bedoeling: De leerlingen leren hoe de bouw van een vlinder is.
Werkvorm:
klassengesprek, individueel werkblad maken
Materiaal:
• Werkblad 3
• Voor de docent: antwoordblad
Uitvoering:
Vraag in een klassengesprek hoe een vlinder eruitziet. Uit welke onderdelen
denken de kinderen dat een vlinder bestaat? Laat na wat ideeën de opdracht
van het werkblad maken. Vraag daarna tot welke soortgroep de kinderen
denken dat vlinders behoren? Vertel ze dat er ongeveer 1 miljoen verschillende
soorten insecten op de wereld zijn en dat vlinders ook tot de insecten behoren.
Denken de kinderen dat alle insecten uit dezelfde onderdelen bestaan als een
vlinder? Leg tenslotte uit dat insecten allemaal ongeveer dezelfde bouw hebben
en in ieder geval altijd 6 poten hebben (zie informatie hierboven).

Lessuggestie

Insecten of niet?
Bedoeling: De kinderen leren de informatie over de lichaamsbouw van insecten toe te passen.
Werkvorm:
Zelfstandig werkblad invullen
Materiaal:
Werkblad 4 ‘Insecten of niet?’
Uitvoering:
Op het werkblad staat een aantal kleine dieren afgebeeld. De leerlingen moeten
bij elk dier een aantal vragen beantwoorden. Daarmee kunnen ze ontdekken of
het dier een insect is of niet
Antwoorden
Van links naar rechts, van boven naar onder:
• mieren, 6, wel
• duizendpoot, veel, geen
• bij: 6, wel een
• wesp, 6, wel een
• slak: geen, geen
• sprinkhaan: 6, wel een
• lieveheersbeestje, 6 wel een • libel: 6, wel een
• kevers, 6, wel
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Dag- en nachtvlinders
Het verschil tussen dag- en nachtvlinders lijkt heel voor de hand liggend: dagvlinders vliegen overdag
en nachtvlinders ‘s nachts. Dat klopt voor de meeste soorten, maar er zijn ook nachtvlinders die
overdag vliegen. In dit hoofdstuk worden de verschillen uitgelegd.
In ons land komen ruim 2000 soorten vlinders voor. En hoewel iedereen bij het
woord ‘vlinder’ vrijwel direct denkt aan de vaak mooi gekleurde dagvlinders, zijn
er maar 51 soorten dagvlinders. De overigen soorten zijn nachtvlinders. De
belangrijkste verschillen tussen dag- en nachtvlinders zitten in de lichaamsbouw:
Bij dagvlinders:
• eindigen de voelsprieten altijd in een knopje;
• staan de vleugels meestal omhoog als de vlinder in rust is, vlak tegen elkaar
aan geklapt.
Bij nachtvlinders:
• eindigen de voelsprieten niet in een knopje;
• liggen de vleugels plat over het lijf gevouwen als de vlinder in rust is.
Er zijn een paar soorten nachtvlinders die overdag vliegen en erg opvallend zijn.
De sint-jansvlinder is bijvoorbeeld glanzend zwart met helder rode vlekken, maar
behoort tot de nachtvlinders. Andere soorten nachtvlinders die je overdag veel
kunt tegenkomen zijn de sint-jacobsvlinder, het muntvlindertje en de gamma-uil.
Meer weten over nachtvlinders? Ga naar www.vlinderstichting.nl.
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Lessuggestie

Dagvlinders en nachtvlinders
Bedoeling: Aan het einde van deze opdracht weten de leerlingen de verschillen tussen dagvlinders en
nachtvlinders.
Werkvorm:
Klassengesprek, individueel werkblad maken
Materiaal:
Werkblad 5 ‘Dagvlinders en nachtvlinders’
Uitvoering:
Weten de kinderen dat er dagvlinders en nachtvlinders bestaan? Wat zou dan
het verschil zijn tussen dag- en nachtvlinders? Inventariseer de opmerkingen van
de kinderen bijvoorbeeld in een simpel schema op het bord. Vertel ze vervolgens de belangrijkste verschillen tussen dag- en nachtvlinders (zie de informatie
hierboven). Met het werkblad kunnen de leerlingen de verschillen tussen dag- en
nachtvlinders oefenen.
Antwoorden
van links naar rechts, van boven naar onder:
nachtvlinder, dagvlinder, nachtvlinder dagvlinder, dagvlinder, nachtvlinder
1. nachtvlinders zijn meestal onopvallend gekleurd omdat zij overdag slecht
zichtbaar moeten zijn.
2. nachtvlinders kunnen beter ruiken dan dagvlinders.
3. Er zijn maar 51 soorten dagvlinders in Vlaanderen en bijna 2000 soorten
nachtvlinders.

68

Vlinders in de klas | LEERJAAR 3 & 4

Metamorfose:
van eitje tot vlinder
Vlinders hebben een volledige metamorfose. Dat betekent dat jonge dieren en volwassen dieren er
totaal verschillend uit zien. Het verschil tussen rupsen en vlinders is enorm, niet alleen in hoe ze
eruit zien, maar ook in wat ze doen.
De metamorfose spreekt erg tot de verbeelding van kinderen en je kunt er in
de klas veel mee doen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van levende rupsen en
vlinders in de klas (op de website van De Vlinderstichting leest u hier meer over).
De kinderen kunnen de vlinders verzorgen en zo van heel dichtbij de overgang
van de verschillende stadia meemaken. Maar ook zonder levende vlinders is de
metamorfose van eitje tot vlinder een interessant onderwerp.
De informatie hieronder kun je voor (laten) lezen aan de klas, of kort samengevat aan de kinderen vertellen. Tussen de tekst staan vragen die je tussendoor aan
de kinderen kan stellen.
(Op de vraag ‘Hoe lang leeft een vlinder?’ wordt ingegaan bij het onderwerp
vlinders in de winter).
Metamorfose in het kort
Vlinders hebben een volledige metamorfose. Ze veranderen in hun leven drie
keer. De vlinder legt eitjes. Uit het eitje komt de rups. Het enige wat de rups
doet is eten: hij eet letterlijk totdat hij uit zijn huidje knapt. De huid kan namelijk
niet uitgerekt worden. Daarom vervelt de rups vier tot vijf keer in zijn leven.
Bij de laatste vervelling verandert hij in een pop. En daaruit komt de vlinder te
voorschijn: dan is het diertje volwassen.
Vraag aan de kinderen welke vier vormen de vlinder heeft.
Weten ze de volgorde nog?
Eitje: een heel klein begin
De eitjes van de vlinders zien er allemaal anders uit. Sommige zijn rond, andere
langwerpig, sommige hebben maar één kleur, andere hebben strepen of stippeltjes. Maar dat kun je alleen zien met een vergrootglas. Ze zijn namelijk heel
klein: soms maar een halve millimeter. De grootste vlindereitjes zijn zo’n 2 mm.
De eitjes van verschillende soorten vlinders zien er ook verschillend uit, zoals je
hieronder kunt zien.
Vraag aan de kinderen om iets te bedenken wat ook zo klein is. Hoe groot is een
broodkruimel? Of een zandkorrel? Als je eitjes in de klas hebt en er een microscoop
beschikbaar is, is het erg leuk om de eitjes hierdoor te bekijken.
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Speciaal plekje
De vlinder legt de eitjes precies op de planten die de rupsen straks kunnen eten:
de waardplant. Dat is heel belangrijk, want veel rupsen zijn kieskeurige eters
en willen vaak maar één soort plant eten! De rupsen van de kleine vos en de
atalanta lusten alleen maar brandnetels, die van het oranjetipje eten pinksterbloem of look- zonder-look. Sommige vlinders, zoals de atalanta, leggen maar één
eitje op een blad. Andere, zoals de kleine vos, leggen ze in groepjes bij elkaar. Dit
worden eipakketjes genoemd.
Vraag aan de kinderen of zij deze planten kennen. Kun je je voorstellen dat je alleen
maar brandnetels zou lusten?
Rups: altĳd honger
De rups is de ‘eet-en-groei-vorm’ van de vlinder. Daarom heeft hij een grote
mond en sterke kaken. Rupsen eten heel veel en groeien meestal hard. Zij hebben geen botten. Hun ‘vel’ geeft hun de nodige stevigheid. Het bestaat uit chitineplaten, die aan elkaar vastzitten. Zo blijven ze in vorm en drogen niet uit. Maar
die chitineplaten kunnen niet uitrekken of meegroeien. Daardoor past de rups
er na verloop van tijd niet meer in. Hij barst letterlijk uit z’n vel. Gelukkig heeft
hij aan de binnenkant al een nieuw huidje gemaakt en kan het oude worden
afgestroopt.
Rupsen vervellen vier tot vijf keer, daarna zijn ze volgroeid. Dan vervellen ze
nog een keer, waarbij de pop te voorschijn komt. Dat heet verpoppen. Voor het
zover is, stopt de rups met eten en zoekt een speciaal plekje op. Sommige gaan
aan een tak of een blad hangen, zoals de kleine vos. Andere liggen gewoon op
de grond. Sommige rupsen van nachtvlinders kruipen zelfs in de grond om zich
te verpoppen. Een aantal soorten spint zich in een cocon in en verpopt zich
daarbinnen. Dat kunnen zij doordat ze een spinklier hebben.
De zijderups is een van de soorten die zich in een cocon verpopt. Deze rups is
bekend vanwege z’n sterke draad. De stof die daarvan wordt gemaakt is heel zacht.
Kennen de kinderen zijde?

Pop: grote verandering
De pop lijkt te slapen. Hij eet niet, hij kan niet lopen en aan de buitenkant verandert er niets. Binnenin gebeurt echter van alles! De rups verandert immers in
een vlinder. Hoe dit precies gaat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar ook
aan de buitenkant kun je zien dat hij leeft en wakker is. Veel poppen kunnen hun
achterlijf bewegen of zelfs een ratelend geluid maken. Dit doen ze als ze bedreigd worden.
Als je levende poppen van het groot koolwitje in de klas hebt, kun je dat met de
kinderen zien door de pop voorzichtig even aan te raken
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Vlinder wordt zichtbaar
Enkele dagen voor de vlinder uitkomt, wordt de pophuid doorzichtig. De vleugelkleuren van de vlinder zijn dan al zichtbaar. Tot slot barst de pop open en komt
de vlinder eruit gekropen. Zijn vleugels zijn nog opgevouwen en vochtig en hij
ziet er erg kreukelig uit. Met veel moeite kruipt hij langs een takje of grassprietje
omhoog en gaat daar hangen. Hij moet een soort bloed in de vleugeladeren
persen, waardoor deze zich strekken en daarna wacht hij tot ze droog zijn. Pas
dan kan hij wegvliegen.
Vlinder
De vlinder is de volwassen vorm. Alleen als vlinder kan hij zich voortplanten:
paren en eitjes leggen waaruit weer nieuwe rupsjes komen. Er zijn net als bij de
meeste dieren mannetjes en vrouwtjes. Bij sommige soorten kun je het verschil
makkelijk zien, omdat ze een iets andere tekening op de vleugels hebben. Bij het
icarusblauwtje is het vrouwtje meestal bruin en het mannetje blauw. Bij andere is
dat moeilijker. Dagpauwoogmannetjes en -vrouwtjes zien er bijvoorbeeld hetzelfde uit. Meestal is het vrouwtje groter dan het mannetje, maar de verschillen zijn
soms heel klein. De vlinders herkennen elkaar aan hun kleur en aan hun geur. Als
een mannetje en een vrouwtje gepaard hebben gaat het vrouwtje op zoek naar
een geschikte plant om de eitjes op af te zetten. Zo begint het weer van voren
af aan...
Herhaal met de kinderen nogmaals de hele cyclus: een heel klein eitje, een rups die
al maar eet en steeds moet vervellen, zich verpopt en dan niet weg kan lopen en
uiteindelijk vlinder wordt en weg kan vliegen... Hebben de kinderen weleens eitjes,
rupsen en poppen gezien? En vlinders?
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Lessuggestie

Van eitje tot vlinder
Bedoeling: De kinderen weten na aﬂoop van deze les dat de ontwikkeling van een vlinder verloopt van eitje
naar rups naar pop naar vlinder.
Werkvorm:
Klassengesprek, individueel werkblad maken
Materiaal:
Werkblad 6 ‘De metamorfose’
Werkblad 7a/ 7b ‘Van eitje tot vlinder’
Uitvoering:
Nadat je de informatie hierboven klassikaal hebt behandeld, kunnen de leerlingen het werkblad ‘De metamorfose’ maken. Hierbij moeten zij ook nadenken
over wat de verschillende stadia van een vlinder kunnen. Bespreek dit invulschema klassikaal na (zie hieronder). Deel tenslotte de werkbladen ‘Van eitje tot
vlinder’ met het bovenstaande verhaal over de levenscyclus uit aan elke leerling
voor hun vlinderwerkstuk.

Lessuggestie

Vlinder en rups tekenen
Bedoeling: Deze opdracht laat de kinderen verder denken over het verschil tussen rups en vlinder, terwijl het
toch één dier is.
Werkvorm:
Tekenen, knutselen
Materiaal:
Teken- en knutselmateriaal
Uitvoering:
Laat de kinderen een vlinder tekenen, met de rups die erbij hoort (eventueel
ook ei en pop). Laat ze zelf bedenken of de rups en de vlinder op elkaar lijken
(wat grootte en kleur betreft) of juist helemaal niet.
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Wat hebben vlinders nodig?
Deze lessuggesties gaan over de leefomgeving van vlinders. Wat hebben vlinders allemaal nodig? De
belangrijkste voorwaarden voor vlinders om te overleven zijn: warmte om te kunnen vliegen, nectar
voor de vlinders om te drinken, planten om eitjes op te leggen en waarvan de rupsen kunnen eten,
en bomen en struiken om zich te kunnen oriënteren en te kunnen overwinteren.
Warmte om te kunnen vliegen
Net als alle andere insecten zijn vlinders koudbloedige dieren. Dit betekent dat
ze niet, zoals wij, altijd 37°C zijn. Hun temperatuur is afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. Ze hebben de warmte van de zon nodig om te kunnen
vliegen. Pas als het warm is, worden ze actief. Dagvlinders kunnen pas vliegen als
hun lichaamstemperatuur tenminste 20°C is, maar 30°C is beter. Op een zonnige warme dag is dat geen probleem: door met zijn vleugels wijduit te gaan zitten,
vangt de vlinder zoveel mogelijk zonnewarmte op. Als de vlinder warm genoeg
is, sluit hij zijn vleugels weer of gaat een eindje vliegen. Vooral op beschutte plekjes kan het lekker warm worden. Daarom kun je vlinders vaak vinden in de luwte
van struiken, heggen, houtwallen of bosranden. Maar op koude, bewolkte dagen
houden ze zich schuil. Bij verstoring kunnen ze pas wegvliegen nadat ze hun
lichaam hebben opgewarmd door snel en krachtig met hun vleugels te trillen.
Voedsel voor de vlinders
Hoewel elke vlinder voedsel nodig heeft, drinkt niet elke vlinder van dezelfde
soort bloemen. Er zijn zelfs vlinders die helemaal niets drinken. Zij hebben als
rups zoveel gegeten dat ze nog voldoende vetreserve hebben om te kunnen
leven. Maar de meeste vlinders leven van nectar. Vooral de vrouwtjes hebben
dat nodig om eitjes aan te maken. Nectar is stroperig vocht van bloemen. Daarin
zitten suiker en kleine hoeveelheden eiwitten en vitamines. De planten waaruit
vlinders de nectar halen, noemen we nectarplanten.
Vlinders bezoeken vooral graag gele en blauwe bloemen, maar ze zijn ook wel
op andere kleuren te vinden. Vlinders zuigen de nectar op met hun lange roltong.
Soms raken ze hierbij ook de meeldraden en de stampers van de bloem aan en
kunnen op die manier de bloem bestuiven. Zo proﬁteert de bloem ook van het
bezoek van de vlinder. Behalve nectar uit bloemen eten sommige vlinders nog
ander voedsel. Atalanta’s en dagpauwogen zijn dol op rottend fruit. Kijk in het najaar maar eens in een boomgaard of probeer ze te lokken met wat rotte appels
of pruimen in de tuin. De grote weerschijnvlinder drinkt het vocht uit mest of
dode dieren. Smaken verschillen!
Voedsel voor de rupsen
Rupsen zijn erg kieskeurige eters. De meeste vlinders leggen hun eitjes dan ook
op planten die later door de rups gegeten zullen worden. Deze planten noemen
we de waardplanten van de vlinder. Meestal zijn dit wilde-plantensoorten. Iedere
soort heeft zo zijn eigen voorkeur. Sommige rupsen leven van grassen, andere
van kruiden of bladeren van bomen en struiken. Veel rupsen lusten maar een of
enkele soorten waardplanten. De kleine vos eet bijvoorbeeld alleen maar brandnetels. Andere rupsen eten alleen planten uit één familie, zoals de rupsen van
de kleine vuurvlinder die verschillende soorten zuring eten. Ook zijn er rupsen
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die niet erg kieskeurig zijn; de rupsen van het bruin zandoogje eten bijvoorbeeld
vrijwel alle soorten grassen.
Bomen en planten als oriëntatie en beschutting
In een open weiland of in een eenzijdig bos zul je weinig vlinders tegenkomen.
Vlinders zitten het liefst op beschutte plekjes waar ze zich op kunnen warmen in
de zon. Hier doen ze energie op om verder te vliegen. Een gevarieerd landschap
met afwisselend struiken, bomen en planten helpt hen zich te oriënteren in het
landschap.

Lessuggestie

Wat eet de rups?
Bedoeling: De kinderen leren dat rupsen kieskeurige eters zijn en welke planten ze zoal nodig hebben voor hun
voedsel.
Let op: voor deze opdracht moeten de kinderen eerst het Vlinderwiel maken. Dit wiel
kunnen ze ook gebruiken bij het onderwerp vlinders in de winter.
Werkvorm:
Knutselen, zelfstandig werkblad maken
Materiaal:
2 werkbladen ‘Het vlinderwiel’ (8 a/b)
2 werkbladen ‘Wat eet de rups? (9 a/b)
Wit karton/stevig papier, gekleurd karton, inkleurmateriaal
Scharen, splitpennen, lijm
Uitvoering:
Vraag om te beginnen aan de kinderen wat zij graag eten. Zijn ze kieskeurig of
lusten ze alles? Wat zouden vlinders eten? Vertel dat vlinders nectar uit bloemen
lekker vinden. En rupsen, wat zouden die eten? Hetzelfde als vlinders of juist iets
heel anders? Om dit te leren, maken de kinderen eerst het vlinderwiel. Kopieer
daarvoor het werkblad met het ‘onderwiel’ op wit karton. Laat de kinderen de
afbeeldingen inkleuren.
Kopieer het ‘bovenwiel’ op anders gekleurd karton. Laat dan de twee cirkels en
de drie kleine hokjes uitknippen zoals aangegeven. Door de twee cirkels in het
midden met een splitpen aan elkaar te maken, ontstaat een draaischijf waarmee
de kinderen informatie op kunnen zoeken over het voedsel van de rups en de
wijze van overwintering (dit onderdeel wordt later gebruikt bij het hoofdstuk
‘Vlinders in de winter’).
Met dit vlinderwiel kunnen de kinderen vervolgens de opdracht van de werkbladen ‘Wat eet de rups?’ zelfstandig uitvoeren.
Eerst knippen ze de vlinderrondjes uit. Met het vlinderwiel brengen ze de
vlinders op naam. De vlinders moeten op het werkblad met de waardplanten
geplakt worden. Zorg dat de vlinders in de buurt van de plant vliegen waar ze
het liefst hun eitjes op afzetten; met andere woorden de planten waar de rupsen
het liefst van eten. Tenslotte schrijven ze de naam van de vlinder ernaast.
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Lessuggestie

Waar vliegen vlinders?
Bedoeling: Na aﬂoop van deze opdracht zijn de leerlingen in staat aan te geven in welke landschappen wel en
welke landschappen geen vlinders voorkomen.
Werkvorm:
Klassengesprek, individueel werkblad maken
Materiaal:
2 werkbladen ‘Waar vliegen vlinders?’ (10 a en b)
Uitvoering:
Vraag de leerlingen wat zij zelf nodig hebben om te kunnen leven. Denk aan eten,
een plek om te slapen, kleren om je warm te houden. Wat zouden vlinders nodig
hebben? Wanneer zie je vlinders vliegen? Als het regent? Of vliegen ze alleen als de
zon schijnt? En waar kom je ze weleens tegen? Hoe zou dat komen? Laat de leerlingen vervolgens de opdrachten op de werkbladen ‘Waar vliegen vlinders?’ invullen.
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Lessuggestie

De ideale leefomgeving van vlinders
Bedoeling: Deze opdracht is bedoeld als verdieping van de vorige les. Na aﬂoop van deze opdracht zijn de
leerlingen in staat aan te geven hoe een ideaal landschap voor vlinders eruit moet zien.
Werkvorm:
Individueel tekenen, groepsgewijs knutselen, klassikaal knutselen, ontwerpen of
schrijven.
Materiaal:
Afhankelijk van de variatie: teken-, knip-, plak- en inkleurmateriaal
Uitvoering:
Met behulp van de uitkomsten van de vorige lessuggestie (eisen die vlinders
aan hun leefomgeving stellen) tekenen of, wanneer er meer tijd is, knutselen de
kinderen de ideale leefomgeving van vlinders.
Variatie 1:
De leerlingen maken individueel een tekening van een ideaal landschap voor
vlinders.
Variatie 2:
De leerlingen maken in groepjes een ideaal landschap voor vlinders met teken-,
knip- en plakwerk op een groot vel papier. Hierbij is het essentieel dat de leerlingen ook aangeven waarom ze een landschap op die manier inrichten.
Variatie 3:
De klas maakt gezamenlijk een maquette van een ideaal leefgebied van vlinders.
Hierbij kan worden gewerkt met karton of papier-maché en allerlei afvalmaterialen. Voordat de leerlingen aan de maquette beginnen, kan door een inventarisatie
op het bord aangegeven worden waar de maquette aan zal moeten voldoen.
Variatie 4:
Een ander idee, waarbij de schrijfvaardigheid bevorderd wordt, is het laten schrijven van een opstel met als titel: de ideale leefomgeving van vlinders. Je kunt een
aantal steekwoorden meegeven: warmte, beschutting, nectar, waardplanten.
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Vlinders in de winter
In de winter kom je maar zelden vlinders tegen. Er vliegen dan nog enkele soorten nachtvlinders,
zoals de kleine wintervlinder. Het zou kunnen dat de kinderen wel eens in een schuurtje of op zolder een dagpauwoog of een kleine vos hebben zien zitten. Wat is er dan aan de hand? Hoe komen
vlinders de winter door?
In het vorige hoofdstuk is reeds beschreven dat vlinders koudbloedige dieren zijn
en dus afhankelijk zijn van de temperatuur van hun omgeving. In de winter, als
het koud is en er bovendien geen nectar te vinden is, komen de vlinders in de
problemen. Om toch te kunnen overleven hebben de soorten zich op verschillende manieren aangepast. Zij overwinteren allemaal koud en stijf. Alleen de
vorm waarin ze overwinteren verschilt.
Sommige doen dat als vlinder, bijvoorbeeld de dagpauwoog, de kleine vos en de
citroenvlinder. In de herfst verbergen ze zich op plekken waar het droog blijft,
zoals in kelders, schuren, kerktorens, holle bomen of grotten en wachten daar
op de lente. Deze soorten kunnen daarom al heel vroeg in het voorjaar weer
vliegen. De meeste soorten overwinteren als rups. Dit doen bijvoorbeeld enkele
dikkopjes, de meeste zandoogjes en het icarusblauwtje. De rupsen van het bruin
zandoogje zijn zelfs actief op zachte dagen in de winter en eten gewoon verder.
Het boomblauwtje en de koolwitjes overwinteren als pop, goed verborgen in de
struiken of de strooisellaag. De sleedoornpage is een voorbeeld van een soort
die als eitje overwintert.
Wat te doen met een vlinder op zolder?
Als je in de stille wintermaanden aan het rommelen bent in de kelder, schuur of
op de zolder is het niet vreemd als je, diep verstopt in een hoekje, een kleine
vos of een dagpauwoog tegenkomt. Deze is dus niet dood, maar is aan het overwinteren. De lichaamsvloeistof van de vlinder is veranderd en bevat een soort
anti-vries, die de vlinder beschermt tegen de vorst.
Als je een vlinder in deze situatie vindt, kun je hem in het algemeen rustig laten
zitten. Wanneer hij in een warme ruimte terecht komt, zal de vlinder echter actief worden. Hij verbruikt dan kostbare energie die hij eigenlijk voor het overwinteren nodig heeft. Op zolder zal het vaak al te warm zijn. Als de vlinder in een
ruimte verblijft die te warm is, kun je hem het beste buiten op een droog plekje
of in een onverwarmde schuur zetten. In het voorjaar wordt de vlinder vanzelf
weer actief. Als het buiten zonnig is en boven de 12°C kun je de vlinder naar
buiten laten.
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Lessuggestie

Waar zĳn de vlinders in de winter?
Bedoeling: De kinderen leren op welke manieren vlinders overwinteren.
LET OP: voor deze opdracht hebben de kinderen het vlinderwiel, werkblad 8a en 8b,
nodig.
Werkvorm:
Klassengesprek, kleuren
Materiaal:
Werkbladen 11a en b ‘Vlinders in de winter?’
Vlinderwiel inkleurmateriaal
Uitvoering:
Praat in een klassengesprek over de overwintering van vlinders. Begin bijvoorbeeld met de vraag of de kinderen wel eens vlinders zien in de winter. Maar
waar zouden ze dan zijn? Vlinders zie je dus alleen als het zomer is en de zon
schijnt. Maar ook in de winter moeten ze ergens zijn. Vertel dat vlinders, afhankelijk van de soort, overwinteren als eitje, rups, pop of vlinder. Ze zitten in de
winter op een beschut plekje. Laat de leerlingen op het eerste werkblad de
overwinterende stadia zoeken en het werkblad inkleuren. Daarna kunnen de
kinderen de opdrachten op het tweede werkblad maken met behulp van het
vlinderwiel. Bespreek na wat je moet doen met een vlinder die je in huis vindt.
Moet je hem nu lekker warm binnen houden of juist buiten op een koud, droog
en beschut plekje zetten, bijvoorbeeld in de schuur (zie vorige bladzijde)?

Trekvlinders
Sommige vlinders hebben een andere oplossing gevonden om de koude winter
door te komen. Een lichte vorst is voor hen al dodelijk. Daarom trekken ze in
de herfst naar warme zuidelijke streken om daar de winter door te brengen.
De atalanta vliegt in de herfst naar Zuid-Europa en plant zich daar voort. Aan
het begin van de zomer vliegen de nakomelingen dan weer naar het noorden.
De distelvlinders komen zelfs uit Noord-Afrika en steken de Middellandse Zee
over. Vanuit Zuid-Europa kunnen ze ook de Atlantische Oceaan overvliegen naar
Engeland en soms zelfs naar IJsland. Een enorme prestatie voor zulke kleine tere
diertjes.
Over de vlindertrek bestaan nog veel vragen. Meestal blijven veel vlinders in
het noorden achter en sterven dan omdat ze de kou niet overleven. Hoeveel
vlinders van het zuiden naar het noorden trekken en waar ze precies heen gaan,
hangt sterk af van het aantal vlinders in het zuiden en van de wind. Zo wordt in
sommige jaren vrijwel geen enkele distelvlinder gezien in Vlaanderen, terwijl hij
in andere jaren massaal aanwezig is
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Lessuggestie

De trektocht van de distelvlinder
Bedoeling: Na aﬂoop van deze les weten de leerlingen wat een trekvlinder is en waarom deze vlinders trekken.
Werkvorm:
Individueel werkbladen lezen, klassengesprek
Materiaal:
2 werkbladen 12 a/b met stripverhaal ‘De distelvlinder op reis’
atlas
Eventueel inkleurmateriaal
Uitvoering:
Laat de kinderen zelfstandig het stripverhaal over de distelvlinder doorlezen of
lees gezamenlijk het stripverhaal door. Begrijpen ze nu wat een trekvlinder is en
waarom ze zo ver vliegen elk jaar? Kun je je voorstellen: zo’n klein beestje dat
zo’n eind kan vliegen... dat is toch wel heel bijzonder! Met behulp van een atlas of
een grote kaart kun je de kinderen uit laten zoeken waarvandaan de distelvlinders naar ons land vliegen (Noord-Afrika en Spanje) en welke route ze vliegen.
Hoe groot is de afstand ongeveer? Zouden alle vlinders die vertrekken ook in
Vlaanderen aankomen? Welke moeilijkheden zouden de vlinders onderweg dan
tegen kunnen komen? Denk aan hoge bergen, weinig eten, tegenwind, slecht
weer, vogels. En toch komen er sommige jaren heel veel trekvlinders in Vlaanderen aan. Daarna kunnen ze de tekeningen eventueel inkleuren.

Hoe lang leeft een vlinder?
De vraag “Hoe oud wordt een vlinder?” is een vraag die veel kinderen zullen
stellen. Meestal wordt daarmee bedoeld: hoe lang leeft de vlinder zelf. Maar
eigenlijk moet je daar ook de tijd dat de vlinder ei, rups en pop is bij optellen.
Hoelang een vlinder leeft verschilt sterk per soort omdat het ritme waarmee
vlinders van vorm veranderen verschilt per vlindersoort en vele variaties kent. En
dan hebben we het niet over vlinders die doodgaan door ziekten of opgegeten
worden door andere dieren. Je kunt dus niet een gemiddelde levensduur noemen. Het komt er op neer dat een vlinder maar een paar weken echt ‘vlinder’ is,
tenzij hij zoals de dagpauwoog, atalanta, gehakkelde aurelia en citroenvlinder als
vlinder overwintert.
In de winter is de vlinder in rust. Hij is dan een eitje (zoals het zwartsprietdikkopje), een rups (zoals het bruine zandoogje), pop (bijvoorbeeld het groot koolwitje) of vlinder (zoals de dagpauwoog). Je kunt zeggen dat vlinders het langst
de vorm hebben waarin ze overwinteren. Als voorbeeld staan hieronder vier
soorten genoemd die allemaal in een andere levensstadium overwinteren.
De citroenvlinder overwintert als vlinder. In het voorjaar legt de vlinder eitjes die
na ongeveer zes dagen uitkomen. Na een week of vier verandert de rups in een
pop. Vervolgens vindt in een dag of twaalf de verandering naar vlinder plaats. De
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vlinders leven in principe tot het volgend voorjaar. Ze komen de winter door in
holle bomen of verstopt tussen de groene bladeren van klimop of conifeer.
De eikenpage overwintert als ei. Het eistadium duurt tussen de 220 en 300
dagen. De andere stadia doorloopt de eikenpage in de lente en de zomer en ze
zijn naar verhouding kort.
Het icarusblauwtje overwintert als rups in de strooisellaag. Halverwege de lente
vindt de verpopping plaats. De vlinders vliegen van begin mei tot half juli. Deze
vlindersoort heeft ook een tweede generatie vlinders. Deze vliegt van eind juli
tot begin september. In zeer goede zomers vliegt zelfs een derde generatie van
begin september tot begin oktober.
Het oranjetipje vliegt al vroeg in het voorjaar. Deze vlinder vliegt ongeveer 14
dagen en doorloopt daarna razendsnel de ontwikkeling van ei naar pop (in 3
weken). Gedurende de rest van het jaar hangt de pop aan een houtige stengel te
wachten op het volgende voorjaar. Het oranjetipje is dus zo’n 320 tot 340 dagen
pop en overwintert ook in dit stadium.
De sleutelfactor in de ontwikkeling van vlinders is de temperatuur. In geen enkel
levensstadium kunnen vlinders in hun eigen warmte voorzien. Hun lichaamstemperatuur wisselt met de buitentemperatuur. In warme zomers vindt de metamorfose dan ook sneller plaats dan in koudere.

Lessuggestie

Hoe lang leeft een vlinder?
LET OP: voor deze opdracht hebben de kinderen het vlinderwiel, werkblad 8a en 8b,
nodig.
Werkvorm:
Klassengesprek
Uitvoering:
Met behulp van het vlinderwiel kunnen de leerlingen opzoeken hoe een aantal
soorten vlinders overwintert. Laat de kinderen opzoeken welke vlinders in de
winter vlinder zijn, welke rups zijn en welke pop. Die vlinders hebben dus gedurende een lange tijd die vorm. Vraag aan de kinderen of ze kunnen bedenken
welke vlinder ze in het voorjaar het eerst kunnen zien vliegen. Is dat een vlinder
die als rups, pop of vlinder overwintert? En daarna? En welke als laatste?
Vertel aan de kinderen dat bijvoorbeeld de eikenpage (staat niet op het vlinderwiel) als ei overwintert en dus in het voorjaar eerst nog rups en pop moet
worden voor hij vlinder is. Die zie je dus ook pas in juli vliegen!
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Vlinders en hun vĳanden
Vlinders leggen heel veel eitjes. Afhankelijk van de soort kunnen dat er enkele tientallen tot wel
duizenden per vrouwtje zijn. Maar dan zouden er toch veel te veel nieuwe vlinders komen? Wat
gebeurt er met de nieuwe eitjes, rupsen, poppen en vlinders?
Eitjes, rupsen, poppen en vlinders komen in hun leven heel wat gevaren tegen.
Ten eerste is dat het slechte weer. In natte, koude jaren worden veel minder
rupsen uiteindelijk vlinder dan in warme jaren.
Ten tweede hebben ze in de natuur vijanden: vogels, muizen, vleermuizen,
spinnen en insecten (zoals libellen, roofvliegen en kevers). Vlindereitjes zijn het
lievelingseten van sommige kevers. Rupsen hebben vaak last van parasieten. Dit
zijn bijvoorbeeld sluipwespen die hun eitjes met een boor in het lijf van de rups
weten te stoppen. In de rups groeit dan de sluipwesp. Soms gaat de rups dood
voordat de sluipwesp volgroeid is. De larve van de wesp kruipt dan uit de rups
en verpopt zichzelf ergens anders. Bij andere parasieten blijft de larve ook tijdens
de verpopping in de rups. Dan komt er uit de vlinderpop geen vlinder maar een
nieuwe sluipwesp. Ten derde kunnen de eitjes, rupsen, poppen en vlinders doodgaan aan allerlei ziekten. Vooral rupsen hebben hier vaak last van.
Als je bedenkt hoeveel er kan gebeuren is het begrijpelijk dat het heel moeilijk is om vlinder te worden en ook nog eitjes te leggen. Bijna allemaal gaan ze
dood voor ze zover zijn. Dat is niet erg: ze zijn een belangrijke voedselbron voor
andere dieren. Maar om te zorgen dat de soort niet uitsterft, moeten minstens
twee van de eitjes vlinder worden. Dus is het niet zo gek dat vlinders zoveel
eitjes leggen. Daarnaast hebben vlinders allerlei trucjes om aan hun vijanden te
ontsnappen. Het volgende hoofdstuk gaat daar verder op in.

Lessuggestie

Steeds meer vlinders of niet?
Bedoeling: Deze les gaat verder in op de verschillende stadia van vlinders. Na aﬂoop weten de leerlingen waarom niet elk eitje uiteindelijk een vlinder wordt en weten ze hoe vlinders zich tegen vijanden verdedigen.
Werkvorm:
Knutselen, klassengesprek
Materiaal:
• 2 werkbladen 13 a en b ‘Vlindermobiel’
• wit (of gekleurd) karton inkleurmateriaal scharen garen
Uitvoering:
Het vlindermobiel is een leuke illustratie van het feit dat er uit veel eitjes maar
weinig vlinders overblijven.
Kopieer van te voren per leerling de twee werkbladen op wit karton. De kinderen knippen de verschillende onderdelen uit en kleuren of schilderen deze.
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Elke leerling maakt vervolgens het vlindermobiel zoals op de tekening is afgebeeld. (Je kunt natuurlijk ook per groepje een mobiel laten maken.)
Ga daarna door middel van een klassengesprek in op het vlindermobiel. In het
mobiel hangen onderin acht eitjes, daar komen vier rupsen uit die zich tot twee
poppen ontwikkelen. Uiteindelijk ontstaat er maar één vlinder uit de acht eitjes
(in het echt is de verhouding nog veel groter). Vraag de kinderen wat ze denken
dat er gebeurd is met al die eitjes, rupsen en poppen.
Welke gevaren zijn er voor een vlinder? Wie eet ze op of waardoor gaan ze
dood?
Variatie:
De kinderen kunnen het vlindermobiel proberen levend te maken, door met
stof, papier, karton en andere materialen driedimensionale vlinders, poppen,
rupsen en eitjes te maken. Een opdracht waar kinderen enthousiast aan kunnen
werken.

Lessuggestie

De voedselketen
Bedoeling: De leerlingen leren begrijpen dat de verschillende aspecten van de voedselketen elkaar direct of
indirect beïnvloeden.
Werkvorm:
Individueel werkblad maken
Materiaal:
Werkblad 14 ‘De voedselketen’
Uitvoering:
Laat de kinderen de opdrachten op het werkblad uitvoeren en bespreek na
aﬂoop met elkaar wat er is ingevuld. Aansluitend kun je met de groep praten
over de ethische achtergrond van de voedselketen: mogen dieren elkaar dood
maken? Wat vinden ze er eigenlijk van dat mensen ook dieren dood maken?
Wanneer mag dat wel en wanneer niet?
Goed gecamouﬂeerd...
Vlinders verstoppen hun eitjes meestal goed. Ze zitten vaak op de onderkant
van bladeren of op andere onopvallende plaatsen en hebben een schutkleur.
Ook de pop is onopvallend gekleurd zodat je hem maar moeilijk kunt vinden.
Sommige rupsen maken een cocon voordat ze zich verpoppen en zijn op die
manier goed verborgen voor vijanden. Veel rupsen lijken op takjes of blaadjes of
hebben dezelfde kleur als de plant waar ze op zitten.
...of juist opvallend
Soms zie je een rups die juist heel fel gekleurd is. Deze rupsen zijn vaak giftig
omdat ze van giftige waardplanten eten. De felle kleur waarschuwt: “Eet mij niet,
ik ben giftig!” De rups van de sint- jacobsvlinder (een nachtvlinder) is bijvoorbeeld fel zwart met geel gestreept.
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Camouﬂeren of afschrikken
Natuurlijk doen vlinders, poppen en rupsen er alles aan om niet door hun vijanden ontdekt en opgegeten te worden. En ze hebben er heel wat trucjes op gevonden.
Een beest met grote ogen
Vlinders gebruiken dezelfde methoden als rupsen. Sommige hebben een
schutkleur om zo min mogelijk op te vallen. De kleine vos is van boven prachtig gekleurd, maar de onderkant van de vleugels is heel onopvallend. Andere
vlinders gebruiken hun kleuren als waarschuwing, bijvoorbeeld de dagpauwoog.
Als hij achtervolgd wordt door een rover, laat hij plotseling zijn oogvlekken zien.
De ‘vijand’ raakt daardoor in de war en de vlinder heeft even de tijd om zich in
veiligheid te brengen.
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Plagen
Rupsen zijn natuurlijk zelf ook wel eens een plaag. Dan eten ze hele bomen kaal
of alle planten op. Ook herinneren veel mensen, vooral in Limburg, zich de plaag
van de eikenprocessierups (een nachtvlinder). Er zijn maar twee soorten dagvlinderrupsen die echt een plaag kunnen zijn voor de koolplanten in moestuinen.
Dat zijn het klein en het groot koolwitje. Maar als er veel rupsen zijn, kunnen ook
de dieren (parasieten en rovers) die van deze rupsen leven zich uitbreiden. Zo
wordt voorkomen dat de rupsenplaag zich de volgende jaren herhaalt.

Lessuggestie

Camouﬂage
Bedoeling: De leerlingen leren wat het begrip camouﬂage inhoudt.
Werkvorm:
klassengesprek, knutselen
Materialen:
Diverse knutselmaterialen als vouwblaadjes en tekengerei
Uitvoering:
In de vorige les hebben de kinderen gezien dat vlinders vele vijanden hebben.
Hoe zouden vlinders zich kunnen verdedigen tegen deze vijanden (zie informatie hierboven)? Laat de kinderen vervolgens een tekening maken van een plek,
waarin zij tenminste vijf vlinders of rupsen verwerken, die je bijna niet ziet omdat
ze zo goed gecamouﬂeerd zijn. Ditzelfde kun je ook doen met andere materialen. Bijvoorbeeld door stukjes papier te scheuren en op te plakken of door een
collage te maken waar allerlei materialen in verwerkt zijn.
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Werkblad 1

Vlinderwerkstuk van .......................................................
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Werkblad 2A
Paulien Pauwoog
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Werkblad 2B
Paulien Pauwoog

Vlinders in de klas | LEERJAAR 3 & 4

87

Werkblad 3A

De bouw van de rups, pop en vlinder
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Werkblad 3B

De bouw van de rups, pop en vlinder
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Werkblad 4
Insecten of niet
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Werkblad 5

Dag- en nachtvlinders
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Werkblad 6
De metamorfose
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Werkblad 7
Van eitje tot vlinder
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Werkblad 8A
Het vlinderwiel
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Werkblad 8B
Het vlinderwiel
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Werkblad 9A
Wat eet de rups?

Rupsen zijn heel kieskeurige diertjes. Elke rupsensoort eet maar van één of van een paar soorten planten. Dit noemen we de waardplanten van de vlinder. De vlinder legt haar eitjes ook op de planten die
later door de rups gegeten zullen worden. Sommige rupsen leven van grassen, andere van kruiden of
bladeren van bomen en struiken.
Soms kun je aan de naam van de vlinder zien welke planten de waardplanten van de rups zijn. Probeer de
volgende zinnen maar eens af te maken:
De rupsen van de distelvlinder eten graag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De rupsen van het koolwitje eten graag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De rupsen van de eikenpage eten graag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De rupsen van de ligusterpijlstaart eten graag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maar bij de vlinders hieronder kun je dit niet aan de naam zien. Knip de rondjes met de vlinders uit.
Gebruik het vlinderwiel om de naam van elke vlinder op te zoeken. Plak de vlinders op het volgende
werkblad bij de plant waar ze het liefst hun eitjes op afzetten. Schrijf de naam van de vlinder er op de
lijntjes bij.
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Werkblad 9B
Wat eet de rups?
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Werkblad 10A
Waar vliegen vlinders?

Vlinders zijn heel kieskeurige dieren. Daarom komen vlinders lang niet overal voor. Vlinders zijn koudbloedig. Als ze willen vliegen, moeten ze eerst opwarmen. Dit doen ze door met hun vleugels wijd te
gaan zitten op een plaats waar de zon schijnt. Maar ze moeten oppassen dat de wind ze niet wegblaast,
want vlinders zijn hele lichte diertjes. Boven een eentonige plantengroei kunnen vlinders verdwalen.
Het liefst hebben ze daarom stukken met hoge en lage planten naast elkaar zodat ze kunnen zien waar
ze vliegen. Sommige vlinders hebben zelfs losstaande struiken nodig om elkaar te kunnen vinden voor de
paring. Het is belangrijk dat deze struiken op een plek staan waar de wind niet zo hard waait.
Verder moeten er bloemen zijn waar nectar in zit waaruit de vlinders kunnen drinken. Ook de rupsen
moeten kunnen eten en ze eten vaak maar één soort plant. De vlinder zet daarom haar eitjes af op de
goede plant, zodat de rupsen kunnen eten zodra ze uit het ei komen. In de overgang van gras naar bos
komen heel veel verschillende planten voor dus de kans is groot dat de goede plant voor de rupsen daar
ook tussen staat.
Zoals je ziet, komen vlinders niet overal voor. Schrijf hieronder zes dingen op die vlinders nodig hebben
in hun leefgebied.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Op het werkblad zie je zes verschillende landschappen. Zet onder elk
landschap of het geschikt is voor vlinders of niet. Schrijf er ook bij waarom je denkt dat een gebied goed
of slecht is voor vlinders.
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Werkblad 10B
Waar vliegen vlinders?
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Werkblad 11A
Vlinders in de winter
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Werkblad 11B
Vlinders in de winter

Het is winter. Waar zijn de vlinders nu gebleven? Sommige soorten verbergen zich
als vlinder, andere als eitje, rups of pop. Allemaal houden ze een soort winterslaap en zijn ze helemaal
koud en stijf. Met het vlinderwiel kun je van acht verschillende vlindersoorten opzoeken hoe ze overwinteren. Vul hier in:
Het groot koolwitje overwintert als

.......................................

Het koevinkje overwintert als

.......................................

De dagpauwoog overwintert als

.......................................

Het boomblauwtje overwintert als

.......................................

Het klein geaderd witje overwintert als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De citroenvlinder overwintert als

.......................................

Het hooibeestje overwintert als

.......................................

De kleine vos koolwitje overwintert als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het kan zijn dat je in de winter een citroenvlinder op zolder vindt die aan het overwinteren is.
1. Wat gebeurt er met die citroenvlinder als je de verwarming op zolder aanzet?
................................................................
................................................................
2. Wat gebeurt er met de citroenvlinder als je hem buiten zet?
................................................................
................................................................
3. Wat gebeurt er met de citroenvlinder als het in het voorjaar weer mooi en warm weer wordt?
................................................................
................................................................
4. Wat denk je dat het beste is om met de citroenvlinder te doen als je hem in de winter op zolder
vindt?
................................................................
................................................................
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Werkblad 12A
De distelvlinder op reis

Vlinders in de klas | LEERJAAR 3 & 4

103

Werkblad 12B
De distelvlinder op reis
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Werkblad 13A
Vlindermobiel
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Werkblad 13B
Vlindermobiel
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Werkblad 14
Voedselketen

Bekijk de onderstaande tekeningen. Wie vindt wie lekker?

Beantwoord ook nog de volgende vragen:
Wat gebeurt er met de rupsen als er weinig vogels zijn?
............................................................
Wat gebeurt er met de rupsen als er juist veel vogels zijn?
............................................................
Wat gebeurt er met de rupsen als er weinig voedsel aanwezig is?
............................................................
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Vlinders in de klas

Vlinders in de klas
voor LEERJAAR 5 & 6
De lesideeën in dit hoofdstuk zijn bedoeld als inleiding op het onderwerp vlinders. U kunt de leerlingen elk een mapje of een hoesje geven zodat ze alle werkbladen netjes op kunnen bergen en meteen
elk een eigen vlinderwerkje kunnen maken. Werkblad 1 kunnen de kinderen inkleuren en gebruiken
als voorkant voor hun vlinderwerkstuk. Als je meer achtergrondinformatie wilt over vlinders in
Bosland, kijk dan op www.locdevlinder.be.
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Lessuggestie

Hoeveel weet je al?
Bedoeling: Het onderwerp vlinders introduceren en inventariseren wat de leerlingen hier al over weten.
Werkvorm:
Klassengesprek
Materiaal:
Werkblad 1 (‘Vlinderwerkje van ......’)
Uitvoering:
Voor je begint met opdrachten om de kinderen iets te leren over vlinders, kan
het nuttig zijn eens te vragen wat de kinderen al weten over vlinders. Ook kun je
de kinderen vragen wat zij graag willen weten over vlinders. Je hoeft de vragen
niet meteen te beantwoorden, ze kunnen ook dienen als leidraad voor de te behandelen onderwerpen. Werkblad 1 kunnen de kinderen inkleuren en gebruiken
als voorkant voor hun vlinderwerkstuk.

Lessuggestie

De weerschĳnvlinder
Bedoeling: Bij de leerlingen interesse wekken voor vlinders en een inleiding geven op dit onderwerp.
Werkvorm:
Stripverhaal, klassengesprek, eventueel kleuren
Materiaal:
2 werkbladen met stripverhaal ‘De weerschijnvlinder’
Eventueel inkleurmateriaal
Uitvoering:
Laat de kinderen het stripverhaal over de weerschijnvlinder lezen. In een klassengesprek kan je de inhoud van het stripverhaal kort bespreken. Punten die aan de
orde kunnen komen zijn: Wat heeft een vlinder nodig? Hoe zorgt de weerschijnvlinder ervoor dat hij of zij een partner vindt? Laat de kinderen op een blaadje
schrijven welke vier dingen de grote weerschijnvlinder nodig heeft (paardenmest,
hoge eik, frambozen en wilgen). Daarna kunnen de leerlingen de strip eventueel
inkleuren.
Achtergrondinformatie:

De grote weerschijnvlinder komt in België maar op een paar plekken voor,
met name in vochtige loofbossen in het zuiden en centrum van ons land. Deze
vlinder heeft een merkwaardige voedselvoorkeur en vertoont opvallend gedrag
bij het zoeken naar partners en plaatsen om eitjes te leggen. Het gebied waar
hij leeft, moet daarom aan een aantal duidelijke eisen voldoen.

110

Vlinders in de klas | LEERJAAR 5 & 6

Hoe ziet een vlinder er uit?
Vlinders behoren, net als veel andere kleine dieren, tot de insecten. Insecten zijn allemaal min of
meer op dezelfde manier gebouwd. In deze lessen bekijken we aan de hand van de vlinder op welke
manier dat is.
Vlinders behoren tot de insecten. Binnen het dierenrijk vormen insecten verreweg de grootste diergroep. Voor kinderen is het leuk om te weten dat er ongeveer 1 miljoen verschillende soorten insecten op de wereld zijn. Daarvan zijn
ongeveer 150.000 soorten vlinders. In Vlaanderen komen ruim 2000 soorten
vlinders voor, maar dat zijn bijna allemaal nachtvlinders. Hoewel iedereen bij het
woord ‘vlinder’ vooral aan de kleurige dagvlinders denkt, zijn maar 51 van deze
2000 Vlaamse vlindersoorten dagvlinders! Zie voor informatie over nachtvlinders
het hoofdstuk ‘Dagvlinders en nachtvlinders’.
Hoe herken je insecten?
Insecten hebben allemaal ongeveer dezelfde bouw. Het lijf bestaat uit een kop,
een borststuk en een achterlijf. Insecten hebben bijna altijd drie paar poten.
Oorwormen, sprinkhanen en lieveheersbeestjes zijn insecten, maar spinnen en
pissebedden niet: spinnen hebben niet drie maar vier paar poten en pissebedden
nog meer. Rupsen hebben behalve de voorste zes echte poten ook neppoten.
Vlinders hebben een kop met twee grote ogen en twee voelsprieten. Met de
voelsprieten kunnen ze ruiken. Ze hebben een lange holle roltong: die kunnen ze
uitrollen en in een bloem steken om nectar te drinken. Als ze niet drinken, zit de
tong opgerold onder de kop. Vlinders proeven met hun poten bijvoorbeeld op
welke plant ze zitten (en dus niet met hun tong).
De vier vleugels en de zes poten zitten aan het borststuk. Daar zitten sterke
spieren aan. Dat moet ook wel, want sommige vlinders kunnen heel goed vliegen: de distelvlinder vliegt bijvoorbeeld helemaal uit Afrika naar ons land (meer
hierover in het hoofdstuk vlinders in de winter).
De vleugels van een vlinder
Vlinders zijn heel teer gebouwd. Van dichtbij bekeken, bijvoorbeeld door een
vergrootglas of een microscoop, bestaan de vleugels van een vlinder uit allemaal kleine schubben, net als bij vissen. De schubjes hebben een bepaalde kleur,
bijvoorbeeld rood of geel en samen vormen ze de mooie kleuren van de vlinder.
Een vlinder die minder kleurig is en er een beetje versleten uitziet, heeft al een
hele tijd gevlogen en is een deel van zijn schubjes kwijt. Als een vlinder vastgepakt
wordt, kunnen er makkelijk een paar schubjes afgewreven worden en kunnen de
vleugels beschadigd worden. Het is dus het beste om vlinders niet op te pakken.
Meer weten over insecten?
Er zijn diverse insectengidsen verkrijgbaar bij de boekhandel. Deze geven een
overzicht van de meest voorkomende insecten in Vlaanderen met veel informatie
over deze dieren. Een goede gids is bijvoorbeeld Tirion’s Nieuwe insectengids. Voor
de leerlingen is een insectengids iets te ingewikkeld. Met de vlinderzoekkaart van
Bosland kom je al een heel eind. Bij Natuurpunt zijn zoekkaarten verkrijgbaar van
algemeen voorkomende insecten zoals hommels en libellen. Met deze zoekkaarten kunnen kinderen zelf de naam ontdekken van het dier dat zij gezien hebben.
Vlinders in de klas | LEERJAAR 5 & 6
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Lessuggestie

Hoe ziet een vlinder er uit?
Bedoeling: De leerlingen leren hoe de bouw van een vlinder is.
Werkvorm:
Klassengesprek, individueel werkblad maken
Materiaal:
• Werkblad 3 ‘Hoe ziet een vlinder eruit?’
• Voor de docent: antwoordblad
Uitvoering:
Vraag in een klassengesprek hoe een vlinder eruitziet.
Uit welke onderdelen denken de kinderen dat een vlinder bestaat? Laat na wat
ideeën de opdracht van het werkblad maken. Vraag daarna tot welke soortgroep
de kinderen denken dat vlinders behoren? Vertel ze dat er ongeveer 1 miljoen
verschillende soorten insecten op de wereld zijn en dat vlinders ook tot de
insecten behoren. Denken de kinderen dat alle insecten uit dezelfde onderdelen
bestaan als een vlinder? Leg tenslotte uit dat insecten allemaal ongeveer dezelfde
bouw hebben en in ieder geval altijd 6 poten hebben (zie informatie hierboven).

Lessuggestie

Insecten of niet?
Bedoeling: De kinderen leren de informatie over de lichaamsbouw van insecten toe te passen.
Werkvorm:
zelfstandig werkblad invullen
Materiaal:
werkblad 4 ‘Insecten of niet?’
Uitvoering:
Op het werkblad staat een aantal kleine dieren afgebeeld. De leerlingen moeten
bij elk dier een aantal vragen beantwoorden. Daarmee kunnen ze ontdekken of
het dier een insect is of niet.
Antwoorden
Van links naar rechts, van boven naar onder:
• mieren: 6, wel,
• duizendpoot: veel, geen
• bij: 6, wel
• wesp: 6, wel
• slak: geen, geen
• sprinkhaan: 6, wel
• lieveheersbeestje: 6 wel • libel: 6, wel
• kevers: 6, wel
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Zintuigen van de vlinder
Vlinders hebben facetogen die een groot deel van de kop beslaan. Elk oog bestaat uit vele honderden kleine oogjes in de vorm van facetten. Samen vormen
de oogjes een duidelijk beeld van de omgeving. De vlinders zien kleuren anders.
Dit betekent dat vlinders sommige voorwerpen anders zien dan mensen. Ze
kunnen bijvoorbeeld het voor mensen onzichtbare ultraviolet wel zien. Bloemen
die voor ons blauw of paars zijn, worden door de vlinder als zwart gezien. Elk
facetoog heeft slechts een zeer klein gezichtsveld. Het kan niet worden ‘scherpgesteld’ zoals bij de mens (een uitzondering hierop zijn de dikkopjes). Gedetailleerd waarnemen kunnen vlinders dus niet. Soortgenoten worden herkend aan
de kleur (patronen). Zo zal het mannetje van het oranjetipje alleen achter witte
vleugels aanvliegen omdat het vrouwtje wit is.
Het gelijktijdig waarnemen van bewegingen aan de voor-, onder-, boven- en zijkant kan een vlinder juist veel beter dan een mens. Voor een diersoort die door
veel andere dieren gegeten wordt, is dit geen overbodige luxe. De ogen van de
dikkopjes zijn het best ontwikkeld van alle dagvlinders. Vandaar dat zij zo snel
kunnen reageren. Trekvlinders, zoals de atalanta, zijn in staat om enige honderden
meters vooruit structuren waar te nemen. Een noodzakelijke eigenschap om
grote ruimtes zoals polders, uiterwaarden en bergketens (Alpen, Pyreneeën)
over te kunnen steken.
Vlinders ruiken en proeven voornamelijk met hun antennes en poten. Ook de
monddelen en de vleugelbasis bevatten reukcellen. Het ruiken en proeven wordt
uiteraard gebruikt bij het zoeken naar nectar. Vrouwtjes benutten het ‘proefvermogen’ in de poten ook om de conditie van de waardplant te beoordelen. Het
reukvermogen is vooral bij nachtvlinders hoog ontwikkeld. De antennes van
mannetjes zijn miniatuuruitvoeringen van professionele radio-ontvang-antennes.
Ze zijn in staat om op honderden meters afstand een soortgenoot te lokaliseren.
De antennes doen ook dienst als evenwichtsorgaan.
Het tastvermogen van vlinders is gekoppeld aan de haren, die overal op het
vlinderlichaam voorkomen.
Het vlindergehoor is slecht ontwikkeld. De zandoogjes, die voorkomen in
graslandvegetaties, kunnen nog het beste horen van de vlinders. Een functionerend gehoor is voor deze vlinderfamilie praktisch omdat zij zo naderende grazers
kunnen ontwijken.
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Lessuggestie

Zintuigen van mens en vlinder
Bedoeling: Duidelijk maken dat vlinders kleuren, een ruimte of een voorwerp anders waarnemen dan mensen
dit doen.
Werkvorm:
Klassengesprek
Uitvoering:
De leerlingen denken klassikaal na over de manieren waarop vlinders hun omgeving waarnemen (bijvoorbeeld aan de hand van een vlinderfoto of poster). Stel
de leerlingen bijvoorbeeld de volgende vragen en vul geleidelijk de onderstaande tabel in op het bord:
- Welke zintuigen hebben we?
- Zouden vlinders hetzelfde zien als wij? Wat is het verschil tussen onze ogen
en die van een vlinder? En hoe beïnvloeden deze verschillen het beeld van
vlinders?
- Waarmee zouden vlinders horen? Kunnen vlinders net zo goed horen als wij?
- Hebben vlinders ook een tong waarmee ze proeven? Waarmee vangen vlinders denk je geuren op? Zou hierin een verschil zijn tussen dag- en nachtvlinders?
- Waarmee zouden vlinders hun omgeving voelen?
Na aﬂoop kun je de leerlingen eventueel nog een tekenopdracht geven. Vouw
een tekenvel doormidden. Teken links een tuin zoals de mens die ziet en rechts
dezelfde tuin zoals een vlinder die ziet. Vlinders zien veel minder kleur, en minder
scherp. Bovendien letten vlinders meer op waardplanten en nectarplanten.

Zintuigen

Mens

Vlinder

Zicht

- Relatief kleine ogen
- Ogen naast elkaar (dieptezicht)
- Enkelvoudig beeld
- Spectrum van geel tot violet

- Relatief grote ogen
- Ogen aan de zijkant (omgeving zien)
- Meervoudig beeld
- Spectrum van rood tot ultraviolet (discolampen)

Gehoor

- Twee uitwendige oren
- Goed ontwikkeld

- Inwendige organen in vleugeladers en in poten
- Slecht (dagvlinders) tot redelijk (nachtvlinders) ontwikkeld

Geur en
smaak

- Mond en neus
- Matig ontwikkeld

- In poten, monddelen en antennes
- Goed (dagvlinders) tot zeer goed (nachtvlinders) ontwikkeld

Tast

- Gevoelige cellen in huid
(vooral handen)
- Matig ontwikkeld

- Gevoelige cellen over het hele lichaam
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- Redelijk ontwikkeld

Dag- en nachtvlinders
Het verschil tussen dag- en nachtvlinders lijkt heel voor de hand liggend: dagvlinders vliegen overdag
en nachtvlinders ‘s nachts. Dat klopt voor de meeste soorten, maar er zijn ook nachtvlinders die
overdag vliegen. In dit hoofdstuk worden de verschillen uitgelegd.
In ons land komen ruim 2000 soorten vlinders voor. En hoewel iedereen bij het
woord ‘vlinder’ vrijwel direct denkt aan de vaak mooi gekleurde dagvlinders, zijn
er maar 51 soorten dagvlinders. De overigen soorten zijn nachtvlinders.
De belangrijkste verschillen tussen dag- en nachtvlinders zitten in de lichaamsbouw:
Bij dagvlinders:
• eindigen de voelsprieten altijd in een knopje;
• staan de vleugels meestal omhoog als de vlinder in rust is, vlak tegen elkaar
aan geklapt.
Bij nachtvlinders:
• eindigen de voelsprieten niet in een knopje;
• liggen de vleugels plat over het lijf gevouwen als de vlinder in rust is.
Er zijn een paar soorten nachtvlinders die overdag vliegen en erg opvallend zijn.
De sint-jansvlinder is bijvoorbeeld glanzend zwart met helder rode vlekken, maar
behoort tot de nachtvlinders. Andere soorten nachtvlinders die je overdag veel
kunt tegenkomen zijn de sint-jacobsvlinder, het muntvlindertje en de gamma-uil.
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Lessuggestie

Dagvlinders en nachtvlinders
Bedoeling: Aan het einde van deze opdracht weten de leerlingen de verschillen tussen dagvlinders en nachtvlinders.
Werkvorm:
Klassengesprek, individueel werkblad maken
Materiaal:
Werkblad 5 ‘Dagvlinders en nachtvlinders’
Uitvoering:
Weten de kinderen dat er dagvlinders en nachtvlinders bestaan? Wat zou dan
het verschil zijn tussen dag- en nachtvlinders? Inventariseer de opmerkingen van
de kinderen bijvoorbeeld in een simpel schema op het bord. Vertel ze vervolgens de belangrijkste verschillen tussen dag- en nachtvlinders (zie de informatie
hierboven). Met het werkblad kunnen de leerlingen de verschillen tussen dag- en
nachtvlinders oefenen
Antwoorden
Van links naar rechts, van boven naar onder:
nachtvlinder, dagvlinder, nachtvlinder
dagvlinder, dagvlinder, nachtvlinder
1. nachtvlinders zijn meestal onopvallend gekleurd omdat zij overdag slecht
zichtbaar moeten zijn.
2. nachtvlinders kunnen beter ruiken dan dagvlinders.
3. Er zijn maar 51 soorten dagvlinders in Vlaanderen en bijna 2000 soorten
nachtvlinders.

116

Vlinders in de klas | LEERJAAR 5 & 6

Metamorfose:
van eitje tot vlinder
Vlinders hebben een volledige metamorfose. Dat betekent dat jonge dieren en volwassen dieren er
totaal verschillend uit zien. Het verschil tussen rupsen en vlinders is enorm, niet alleen in hoe ze
eruit zien, maar ook in wat ze doen.
De metamorfose spreekt erg tot de verbeelding van kinderen en je kunt er in
de klas veel mee doen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van levende rupsen en
vlinders in de klas (op de website van De Vlinderstichting leest u hier meer over).
De kinderen kunnen de vlinders verzorgen en zo van heel dichtbij de overgang
van de verschillende stadia meemaken. Maar ook zonder levende vlinders is de
metamorfose van eitje tot vlinder een interessant onderwerp.
De informatie hieronder kun je voor (laten) lezen aan de klas, of kort samengevat aan de kinderen vertellen. Tussen de tekst staan vragen die je tussendoor aan
de kinderen kan stellen.
(Op de vraag ‘Hoe lang leeft een vlinder?’ wordt ingegaan bij het onderwerp
vlinders in de winter).
Metamorfose in het kort
Vlinders hebben een volledige metamorfose. Ze veranderen in hun leven drie
keer. De vlinder legt eitjes. Uit het eitje komt de rups. Het enige wat de rups
doet is eten: hij eet letterlijk totdat hij uit zijn huidje knapt. De huid kan namelijk
niet uitgerekt worden. Daarom vervelt de rups vier tot vijf keer in zijn leven.
Bij de laatste vervelling verandert hij in een pop. En daaruit komt de vlinder te
voorschijn: dan is het diertje volwassen.
Vraag aan de kinderen welke vier vormen de vlinder heeft.Weten ze de volgorde
nog?
Eitje: een heel klein begin
De eitjes van de vlinders zien er allemaal anders uit. Sommige zijn rond, andere
langwerpig, sommige hebben maar één kleur, andere hebben strepen of stippeltjes. Maar dat kun je alleen zien met een vergrootglas. Ze zijn namelijk heel
klein: soms maar een halve millimeter. De grootste vlindereitjes zijn zo’n 2 mm.
De eitjes van verschillende soorten vlinders zien er ook verschillend uit, zoals je
hieronder kunt zien.
Vraag aan de kinderen om iets te bedenken wat ook zo klein is. Hoe groot is een
broodkruimel? Of een zandkorrel? Als je eitjes in de klas hebt en er een microscoop
beschikbaar is, is het erg leuk om de eitjes hierdoor te bekijken.
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Speciaal plekje
De vlinder legt de eitjes precies op de planten die de rupsen straks kunnen eten:
de waardplant. Dat is heel belangrijk, want veel rupsen zijn kieskeurige eters
en willen vaak maar één soort plant eten! De rupsen van de kleine vos en de
atalanta lusten alleen maar brandnetels, die van het oranjetipje eten pinksterbloem of look- zonder-look. Sommige vlinders, zoals de atalanta, leggen maar één
eitje op een blad. Andere, zoals de kleine vos, leggen ze in groepjes bij elkaar. Dit
worden eipakketjes genoemd.
Vraag aan de kinderen of zij deze planten kennen. Kun je je voorstellen dat je alleen
maar brandnetels zou lusten?
Rups: altĳd honger
De rups is de ‘eet-en-groei-vorm’ van de vlinder. Daarom heeft hij een grote
mond en sterke kaken. Rupsen eten heel veel en groeien meestal hard. Zij hebben geen botten. Hun ‘vel’ geeft hun de nodige stevigheid. Het bestaat uit chitineplaten, die aan elkaar vastzitten. Zo blijven ze in vorm en drogen niet uit. Maar
die chitineplaten kunnen niet uitrekken of meegroeien. Daardoor past de rups
er na verloop van tijd niet meer in. Hij barst letterlijk uit z’n vel. Gelukkig heeft
hij aan de binnenkant al een nieuw huidje gemaakt en kan het oude worden
afgestroopt.
Rupsen vervellen vier tot vijf keer, daarna zijn ze volgroeid. Dan vervellen ze
nog een keer, waarbij de pop te voorschijn komt. Dat heet verpoppen. Voor het
zover is, stopt de rups met eten en zoekt een speciaal plekje op. Sommige gaan
aan een tak of een blad hangen, zoals de kleine vos. Andere liggen gewoon op
de grond. Sommige rupsen van nachtvlinders kruipen zelfs in de grond om zich
te verpoppen. Een aantal soorten spint zich in een cocon in en verpopt zich
daarbinnen. Dat kunnen zij doordat ze een spinklier hebben.
De zijderups is een van de soorten die zich in een cocon verpopt. Deze rups is
bekend vanwege z’n sterke draad. De stof die daarvan wordt gemaakt is heel zacht.
Kennen de kinderen zijde?

Pop: grote verandering
De pop lijkt te slapen. Hij eet niet, hij kan niet lopen en aan de buitenkant verandert er niets. Binnenin gebeurt echter van alles! De rups verandert immers in
een vlinder. Hoe dit precies gaat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar ook
aan de buitenkant kun je zien dat hij leeft en wakker is. Veel poppen kunnen hun
achterlijf bewegen of zelfs een ratelend geluid maken. Dit doen ze als ze bedreigd worden.
Als je levende poppen van het groot koolwitje in de klas hebt, kun je dat met de
kinderen zien door de pop voorzichtig even aan te raken
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Vlinder wordt zichtbaar
Enkele dagen voor de vlinder uitkomt, wordt de pophuid doorzichtig. De vleugelkleuren van de vlinder zijn dan al zichtbaar. Tot slot barst de pop open en komt
de vlinder eruit gekropen. Zijn vleugels zijn nog opgevouwen en vochtig en hij
ziet er erg kreukelig uit. Met veel moeite kruipt hij langs een takje of grassprietje
omhoog en gaat daar hangen. Hij moet een soort bloed in de vleugeladeren
persen, waardoor deze zich strekken en daarna wacht hij tot ze droog zijn. Pas
dan kan hij wegvliegen.
Vlinder
De vlinder is de volwassen vorm. Alleen als vlinder kan hij zich voortplanten:
paren en eitjes leggen waaruit weer nieuwe rupsjes komen. Er zijn net als bij de
meeste dieren mannetjes en vrouwtjes. Bij sommige soorten kun je het verschil
makkelijk zien, omdat ze een iets andere tekening op de vleugels hebben. Bij het
icarusblauwtje is het vrouwtje meestal bruin en het mannetje blauw. Bij andere is
dat moeilijker. Dagpauwoogmannetjes en -vrouwtjes zien er bijvoorbeeld hetzelfde uit. Meestal is het vrouwtje groter dan het mannetje, maar de verschillen zijn
soms heel klein. De vlinders herkennen elkaar aan hun kleur en aan hun geur. Als
een mannetje en een vrouwtje gepaard hebben gaat het vrouwtje op zoek naar
een geschikte plant om de eitjes op af te zetten. Zo begint het weer van voren
af aan...
Herhaal met de kinderen nogmaals de hele cyclus: een heel klein eitje, een rups die
al maar eet en steeds moet vervellen, zich verpopt en dan niet weg kan lopen en
uiteindelijk vlinder wordt en weg kan vliegen... Hebben de kinderen weleens eitjes,
rupsen en poppen gezien? En vlinders?
Weten de kinderen ook hoe dat bij andere dieren zit (vergelijk de metamorfose
bijvoorbeeld met die bij kikkers: daarbij gaat het kikkervisje steeds meer op de kikker
lijken)? En hoe zit dat bij de mens?
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Lessuggestie

De metamorfose
Bedoeling: De kinderen weten na aﬂoop van deze les hoe de ontwikkeling van een vlinder verloopt.
Werkvorm:
Klassengesprek, individueel werkblad maken
Materiaal:
• werkblad 6
• werkblad 7 a/b
Uitvoering:
Nadat je de informatie hierboven klassikaal hebt behandeld, kunnen de leerlingen het werkblad ‘De metamorfose’ maken. Hierbij moeten zij ook nadenken
over wat de verschillende stadia van een vlinder kunnen. Bespreek dit invulschema klassikaal na (zie hieronder). Deel tenslotte de werkbladen ‘Van eitje tot
vlinder’ met het bovenstaande verhaal over de levenscyclus uit aan elke leerling
voor het vlinderwerkstuk.
Generaties
Net als mensen hebben vlinders generaties. Je kunt zeggen dat de rupsen de
kinderen zijn van de vlinder. En de oude vlinder die het eitje heeft gelegd waar
de vlinder zelf uit is gekomen, is de moeder van de vlinder. Dat zijn dus drie
generaties.
Nog even op een rij:
oma-vlinder ¢ moeder-eitje ¢ moeder-rups ¢ moeder-pop ¢
moeder-vlinder ¢ kind-eitje ¢ kind-rups ¢ kind-pop ¢ kind-vlinder

Lessuggestie

Vergelĳk de generaties
Bedoeling: De leerlingen vormen zich een beeld van het begrip generaties bij vlinders.
Werkvorm:
Klassengesprek
Uitvoering:
Vraag aan de kinderen om de verschillende vormen van vlinders met de leeftijd
van mensen te vergelijken. Hoe oud is dan een ei? En een rups? En een pop en
een vlinder? Vraag vervolgens aan de kinderen of ze denken dat rupsen opa’s en
oma’s hebben. Zouden die nog leven als de rups jong is? En hoe zit dat met vlinders, eitjes en poppen? Schrijf aan het einde eventueel het bovenstaande schema
op het bord ter verduidelijking.
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Wat hebben vlinders nodig?
Deze lessuggesties gaan over de leefomgeving van vlinders. Wat hebben vlinders allemaal nodig? De
belangrijkste voorwaarden voor vlinders om te overleven zijn: warmte om te kunnen vliegen, nectar
voor de vlinders om te drinken, planten om eitjes op te leggen en waarvan de rupsen kunnen eten,
en bomen en struiken om zich te kunnen oriënteren en te kunnen overwinteren.
Warmte om te kunnen vliegen
Net als alle andere insecten zijn vlinders koudbloedige dieren. Dit betekent dat
ze niet, zoals wij, altijd 37°C zijn. Hun temperatuur is afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. Ze hebben de warmte van de zon nodig om te kunnen
vliegen. Pas als het warm is, worden ze actief. Dagvlinders kunnen pas vliegen als
hun lichaamstemperatuur tenminste 20°C is, maar 30°C is beter. Op een zonnige warme dag is dat geen probleem: door met zijn vleugels wijduit te gaan zitten,
vangt de vlinder zoveel mogelijk zonnewarmte op. Als de vlinder warm genoeg
is, sluit hij zijn vleugels weer of gaat een eindje vliegen. Vooral op beschutte plekjes kan het lekker warm worden. Daarom kun je vlinders vaak vinden in de luwte
van struiken, heggen, houtwallen of bosranden. Maar op koude, bewolkte dagen
houden ze zich schuil. Bij verstoring kunnen ze pas wegvliegen nadat ze hun
lichaam hebben opgewarmd door snel en krachtig met hun vleugels te trillen.
Voedsel voor de vlinders
Hoewel elke vlinder voedsel nodig heeft, drinkt niet elke vlinder van dezelfde
soort bloemen. Er zijn zelfs vlinders die helemaal niets drinken. Zij hebben als
rups zoveel gegeten dat ze nog voldoende vetreserve hebben om te kunnen
leven. Maar de meeste vlinders leven van nectar. Vooral de vrouwtjes hebben
dat nodig om eitjes aan te maken. Nectar is stroperig vocht van bloemen. Daarin
zitten suiker en kleine hoeveelheden eiwitten en vitamines. De planten waaruit
vlinders de nectar halen, noemen we nectarplanten.
Vlinders bezoeken vooral graag gele en blauwe bloemen, maar ze zijn ook wel
op andere kleuren te vinden. Vlinders zuigen de nectar op met hun lange roltong.
Soms raken ze hierbij ook de meeldraden en de stampers van de bloem aan en
kunnen op die manier de bloem bestuiven. Zo proﬁteert de bloem ook van het
bezoek van de vlinder. Behalve nectar uit bloemen eten sommige vlinders nog
ander het najaar maar eens in een boomgaard of probeer ze te lokken met wat
rotte appels of pruimen in de tuin. De grote weerschijnvlinder drinkt het vocht
uit mest of dode dieren. Smaken verschillen!
Voedsel voor de rupsen
Rupsen zijn erg kieskeurige eters. De meeste vlinders leggen hun eitjes dan ook
op planten die later door de rups gegeten zullen worden. Deze planten noemen
we de waardplanten van de vlinder. Meestal zijn dit wilde-plantensoorten. Iedere
soort heeft zo zijn eigen voorkeur. Sommige rupsen leven van grassen, andere
van kruiden of bladeren van bomen en struiken. Veel rupsen lusten maar een of
enkele soorten waardplanten. De kleine vos eet bijvoorbeeld alleen maar brandnetels. Andere rupsen eten alleen planten uit één familie, zoals de rupsen van
de kleine vuurvlinder die verschillende soorten zuring eten. Ook zijn er rupsen
die niet erg kieskeurig zijn; de rupsen van het bruin zandoogje eten bijvoorbeeld
vrijwel alle soorten grassen.
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Bomen en planten als oriëntatie en beschutting
In een open weiland of in een eenzijdig bos zul je weinig vlinders tegenkomen.
Vlinders zitten het liefst op beschutte plekjes waar ze zich op kunnen warmen in
de zon. Hier doen ze energie op om verder te vliegen. Een gevarieerd landschap
met afwisselend struiken, bomen en planten helpt hen zich te oriënteren in het
landschap.

Lessuggestie

Wat eet de rups?
Bedoeling: De kinderen leren dat rupsen kieskeurige eters zijn en welke planten ze zoal nodig hebben voor hun
voedsel.
Let op: voor deze opdracht moeten de kinderen eerst het Vlinderwiel maken. Dit wiel
kunnen ze ook gebruiken bij het onderwerp vlinders in de winter.
Werkvorm:
Knutselen, individueel werkblad maken
Materiaal:
• 2 werkbladen ‘Het vlinderwiel’ (8 a/b)
• 2 werkbladen ‘Wat eet de rups? (9 a/b)
• wit karton / stevig papier gekleurd karton inkleurmateriaal
• scharen splitpennen lijm
Uitvoering:
Vraag om te beginnen aan de kinderen wat zij graag eten. Zijn ze kieskeurig
of lusten ze alles? Wat zouden vlinders eten? En rupsen, eten die hetzelfde als
vlinders of juist iets heel anders? Om dit te leren, maken de kinderen eerst het
vlinderwiel. Kopieer daarvoor het werkblad met het ‘onderwiel’ op wit karton.
Laat de kinderen de afbeeldingen inkleuren. Kopieer het ‘bovenwiel’ op anders
gekleurd karton. Laat dan de twee cirkels en de drie kleine hokjes uitknippen
zoals aangegeven. Door de twee cirkels in het midden met een splitpen aan
elkaar te maken, ontstaat een draaischijf waarmee de kinderen informatie op
kunnen zoeken over het voedsel van de rups en de wijze van overwintering (dit
onderdeel wordt later gebruikt bij het hoofdstuk ‘Vlinders in de winter’). Met dit
vlinderwiel kunnen de kinderen vervolgens de opdracht van de werkbladen ‘Wat
eet de rups?’ zelfstandig uitvoeren.
Eerst knippen ze de vlinderrondjes uit. Met het vlinderwiel brengen ze de
vlinders op naam. De vlinders moeten op het werkblad met de waardplanten
geplakt worden. Zorg dat de vlinders in de buurt van de plant vliegen waar ze
het liefst hun eitjes op afzetten; met andere woorden de planten waar de rupsen
het liefst van eten. Tenslotte schrijven ze de naam van de vlinder ernaast.
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Lessuggestie

Waar vliegen vlinders?
Bedoeling: Na aﬂoop van deze opdracht zijn de leerlingen in staat aan te geven in welke landschappen wel en
welke landschappen geen vlinders voorkomen.
Werkvorm:
Klassengesprek, individueel werkblad maken
Materiaal:
2 werkbladen ‘Waar vliegen vlinders?’ (10 a en b)
Uitvoering:
Vraag de leerlingen wat zij zelf nodig hebben om te kunnen leven. Denk aan
eten, een plek om te slapen, kleren om je warm te houden. Wat zouden vlinders
nodig hebben? Wanneer zie je vlinders vliegen? Als het regent? Of vliegen ze
alleen als de zon schijnt? En waar kom je ze weleens tegen? Hoe zou dat komen?
Laat de leerlingen vervolgens de opdrachten op de werkbladen ‘Waar vliegen
vlinders?’ invullen.
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Lessuggestie

De ideale leefomgeving van vlinders
Bedoeling: Deze opdracht is bedoeld als verdieping van de vorige les. Na aﬂoop van deze opdracht zijn de
leerlingen in staat aan te geven hoe een ideaal landschap voor vlinders eruit moet zien.
Werkvorm:
Individueel tekenen, groepsgewijs knutselen, klassikaal knutselen, ontwerpen of
schrijven.
Materiaal:
Afhankelijk van de variatie: teken-, knip-, plak- en inkleurmateriaal
Uitvoering:
Met behulp van de uitkomsten van de vorige lessuggestie (eisen die vlinders
aan hun leefomgeving stellen) tekenen of, wanneer er meer tijd is, knutselen de
kinderen de ideale leefomgeving van vlinders.
Variatie 1:
De leerlingen maken individueel een tekening van een ideaal landschap voor
vlinders.
Variatie 2:
De leerlingen maken in groepjes een ideaal landschap voor vlinders met teken-,
knip- en plakwerk op een groot vel papier. Hierbij is het essentieel dat de leerlingen ook aangeven waarom ze een landschap op die manier inrichten.
Variatie 3:
De klas maakt gezamenlijk een maquette van een ideaal leefgebied van vlinders.
Hierbij kan worden gewerkt met karton of papier-maché en allerlei afvalmaterialen. Voordat de leerlingen aan de maquette beginnen, kan door een inventarisatie
op het bord aangegeven worden waar de maquette aan zal moeten voldoen.
Variatie 4:
Een ander idee, waarbij de schrijfvaardigheid bevorderd wordt, is het laten schrijven van een opstel met als titel: de ideale leefomgeving van vlinders. Je kunt een
aantal steekwoorden meegeven: warmte, beschutting, nectar, waardplanten.
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Vlinders in de winter
In de winter kom je maar zelden vlinders tegen. Er vliegen dan nog enkele soorten nachtvlinders,
zoals de kleine wintervlinder. Het zou kunnen dat de kinderen wel eens in een schuurtje of op zolder een dagpauwoog of een kleine vos hebben zien zitten. Wat is er dan aan de hand? Hoe komen
vlinders de winter door?
In het vorige hoofdstuk is reeds beschreven dat vlinders koudbloedige dieren zijn
en dus afhankelijk zijn van de temperatuur van hun omgeving. In de winter, als
het koud is en er bovendien geen nectar te vinden is, komen de vlinders in de
problemen. Om toch te kunnen overleven hebben de soorten zich op verschillende manieren aangepast. Zij overwinteren allemaal koud en stijf. Alleen de
vorm waarin ze overwinteren verschilt.
Sommige doen dat als vlinder, bijvoorbeeld de dagpauwoog, de kleine vos en de
citroenvlinder. In de herfst verbergen ze zich op plekken waar het droog blijft,
zoals in kelders, schuren, kerktorens, holle bomen of grotten en wachten daar
op de lente. Deze soorten kunnen daarom al heel vroeg in het voorjaar weer
vliegen. De meeste soorten overwinteren als rups. Dit doen bijvoorbeeld enkele
dikkopjes, de meeste zandoogjes en het icarusblauwtje. De rupsen van het bruin
zandoogje zijn zelfs actief op zachte dagen in de winter en eten gewoon verder.
Het boomblauwtje en de koolwitjes overwinteren als pop, goed verborgen in de
struiken of de strooisellaag. De sleedoornpage is een voorbeeld van een soort
die als eitje overwintert.
Wat te doen met een vlinder op zolder?
Als je in de stille wintermaanden aan het rommelen bent in de kelder, schuur of
op de zolder is het niet vreemd als je, diep verstopt in een hoekje, een kleine
vos of een dagpauwoog tegenkomt. Deze is dus niet dood, maar is aan het overwinteren. De lichaamsvloeistof van de vlinder is veranderd en bevat een soort
anti-vries, die de vlinder beschermt tegen de vorst.
Als je een vlinder in deze situatie vindt, kun je hem in het algemeen rustig laten
zitten. Wanneer hij in een warme ruimte terecht komt, zal de vlinder echter actief worden. Hij verbruikt dan kostbare energie die hij eigenlijk voor het overwinteren nodig heeft. Op zolder zal het vaak al te warm zijn. Als de vlinder in een
ruimte verblijft die te warm is, kun je hem het beste buiten op een droog plekje
of in een onverwarmde schuur zetten. In het voorjaar wordt de vlinder vanzelf
weer actief. Als het buiten zonnig is en boven de 12°C kun je de vlinder naar
buiten laten.
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Lessuggestie

Waar zĳn de vlinders in de winter
Bedoeling: De kinderen leren op welke manieren vlinders overwinteren.
LET OP: voor deze opdracht hebben de kinderen het vlinderwiel, werkblad 8a en 8b,
nodig.
Werkvorm:
Klassengesprek, kleuren
Materiaal:
• werkblad ‘Vlinders in de winter’
• vlinderwiel inkleurmateriaal
Uitvoering:
Praat in een klassengesprek over de overwintering van vlinders. Begin bijvoorbeeld met de vraag of de kinderen wel eens vlinders zien in de winter. Maar
waar zouden ze dan zijn? Vlinders zie je dus alleen als het zomer is en de zon
schijnt. Maar ook in de winter moeten ze ergens zijn. Vertel dat vlinders, afhankelijk van de soort, overwinteren als eitje, rups, pop of vlinder. Ze zitten in de
winter op een beschut plekje. De leerlingen maken vervolgens de opdrachten
op het werkblad met behulp van het vlinderwiel. Bespreek na wat je moet doen
met een vlinder die je in huis vindt. Moet je hem nu lekker warm binnen houden
of juist buiten op een koud, droog en beschut plekje zetten, bijvoorbeeld in de
schuur (zie vorige bladzijde)?

Trekvlinders
Sommige vlinders hebben een andere oplossing gevonden om de koude winter
door te komen. Een lichte vorst is voor hen al dodelijk. Daarom trekken ze in
de herfst naar warme zuidelijke streken om daar de winter door te brengen.
De atalanta vliegt in de herfst naar Zuid-Europa en plant zich daar voort. Aan
het begin van de zomer vliegen de nakomelingen dan weer naar het noorden.
De distelvlinders komen zelfs uit Noord-Afrika en steken de Middellandse Zee
over. Vanuit Zuid-Europa kunnen ze ook de Atlantische Oceaan overvliegen naar
Engeland en soms zelfs naar IJsland. Een enorme prestatie voor zulke kleine tere
diertjes.
Over de vlindertrek bestaan nog veel vragen. Meestal blijven veel vlinders in
het noorden achter en sterven dan omdat ze de kou niet overleven. Hoeveel
vlinders van het zuiden naar het noorden trekken en waar ze precies heen gaan,
hangt sterk af van het aantal vlinders in het zuiden en van de wind. Zo wordt in
sommige jaren vrijwel geen enkele distelvlinder gezien in Vlaanderen, terwijl hij in
andere jaren massaal aanwezig is.
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Lessuggestie

De trektocht van de distelvlinder
Bedoeling: Na aﬂoop van deze les weten de leerlingen wat een trekvlinder is en waarom deze
vlinders trekken.
Werkvorm:
Individueel werkbladen lezen, klassengesprek
Materiaal:
• 2 werkbladen 12 a/b met stripverhaal ‘De distelvlinder op reis’
• eventueel inkleurmateriaal
Uitvoering:
Laat de kinderen zelfstandig het stripverhaal over de distelvlinder doorlezen of
lees gezamenlijk het stripverhaal door. Begrijpen ze nu wat een trekvlinder is en
waarom ze zo ver vliegen elk jaar? Kun je je voorstellen: zo’n klein beestje dat
zo’n eind kan vliegen... dat is toch wel heel bijzonder! Met behulp vaneen atlas of
een grote kaart kun je de kinderen uit laten zoeken waarvandaan de distelvlinders naar ons land vliegen (Noord-Afrika en Spanje) en welke route ze vliegen.
Hoe groot is de afstand ongeveer? Welke moeilijke gebieden moeten de vlinders
overbruggen (bijvoorbeeld de Pyreneeën)? Welke gevaren komen ze onderweg
tegen? Denk aan hoge bergen, weinig eten, tegenwind, slecht weer, vogels. En
toch komen er sommige jaren heel veel trekvlinders in Vlaanderen aan. Daarna
kunnen ze de tekeningen eventueel inkleuren.

Hoe lang leeft een vlinder?
De vraag “Hoe oud wordt een vlinder?” is een vraag die veel kinderen zullen
stellen. Meestal wordt daarmee bedoeld: hoe lang leeft de vlinder zelf. Maar
eigenlijk moet je daar ook de tijd dat de vlinder ei, rups en pop is bij optellen.
Hoelang een vlinder leeft verschilt sterk per soort omdat het ritme waarmee
vlinders van vorm veranderen verschilt per vlindersoort en vele variaties kent. En
dan hebben we het niet over vlinders die doodgaan door ziekten of opgegeten
worden door andere dieren. Je kunt dus niet een gemiddelde levensduur noemen. Het komt er op neer dat een vlinder maar een paar weken echt ‘vlinder’ is,
tenzij hij zoals de dagpauwoog, atalanta, gehakkelde aurelia en citroenvlinder als
vlinder overwintert.
In de winter is de vlinder in rust. Hij is dan een eitje (zoals het zwartsprietdikkopje), een rups (zoals het bruine zandoogje), pop (bijvoorbeeld het groot koolwitje) of vlinder (zoals de dagpauwoog). Je kunt zeggen dat vlinders het langst
de vorm hebben waarin ze overwinteren. Als voorbeeld staan hieronder vier
soorten genoemd die allemaal in een andere levensstadium overwinteren.
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De citroenvlinder overwintert als vlinder. In het voorjaar legt de vlinder eitjes die
na ongeveer zes dagen uitkomen. Na een week of vier verandert de rups in een
pop. Vervolgens vindt in een dag of twaalf de verandering naar vlinder plaats. De
vlinders leven in principe tot het volgend voorjaar. Ze komen de winter door in
holle bomen of verstopt tussen de groene bladeren van klimop of conifeer.
De eikenpage overwintert als ei. Het eistadium duurt tussen de 220 en 300
dagen. De andere stadia doorloopt de eikenpage in de lente en de zomer en ze
zijn naar verhouding kort.
Het icarusblauwtje overwintert als rups in de strooisellaag. Halverwege de lente
vindt de verpopping plaats. De vlinders vliegen van begin mei tot half juli. Deze
vlindersoort heeft ook een tweede generatie vlinders. Deze vliegt van eind juli
tot begin september. In zeer goede zomers vliegt zelfs een derde generatie van
begin september tot begin oktober.
Het oranjetipje vliegt al vroeg in het voorjaar. Deze vlinder vliegt ongeveer 14
dagen en doorloopt daarna razendsnel de ontwikkeling van ei naar pop (in 3
weken). Gedurende de rest van het jaar hangt de pop aan een houtige stengel te
wachten op het volgende voorjaar. Het oranjetipje is dus zo’n 320 tot 340 dagen
pop en overwintert ook in dit stadium.
De sleutelfactor in de ontwikkeling van vlinders is de temperatuur. In geen enkel
levensstadium kunnen vlinders in hun eigen warmte voorzien. Hun lichaamstemperatuur wisselt met de buitentemperatuur. In warme zomers vindt de metamorfose dan ook sneller plaats dan in koudere.

Lessuggestie

Hoe lang leeft een vlinder?
LET OP: voor deze opdracht hebben de kinderen het vlinderwiel, werkblad 8a en 8b,
nodig.
Werkvorm:
Klassengesprek
Uitvoering:
Met behulp van het vlinderwiel kunnen de leerlingen opzoeken hoe een aantal
soorten vlinders overwintert. Laat de kinderen opzoeken welke vlinders in de
winter vlinder zijn, welke rups zijn en welke pop. Die vlinders hebben dus gedurende een lange tijd die vorm. Vraag aan de kinderen of ze kunnen bedenken
welke vlinder ze in het voorjaar het eerst kunnen zien vliegen. Is dat een vlinder
die als rups, pop of vlinder overwintert? En daarna? En welke als laatste? Vertel
aan de kinderen dat bijvoorbeeld de eikepage (staat niet op het vlinderwiel) als
ei overwintert en dus in het voorjaar eerst nog rups en pop moet worden voor
hij vlinder is. Die zie je dus ook pas in juli vliegen!
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Vlinders en hun vĳanden
Vlinders leggen heel veel eitjes. Afhankelijk van de soort kunnen dat er enkele tientallen tot wel
duizenden per vrouwtje zijn. Maar dan zouden er toch veel te veel nieuwe vlinders komen? Wat
gebeurt er met de nieuwe eitjes, rupsen, poppen en vlinders?
Eitjes, rupsen, poppen en vlinders komen in hun leven heel wat gevaren tegen.
Ten eerste is dat het slechte weer. In natte, koude jaren worden veel minder
rupsen uiteindelijk vlinder dan in warme jaren.
Ten tweede hebben ze in de natuur vijanden: vogels, muizen, vleermuizen,
spinnen en insecten (zoals libellen, roofvliegen en kevers). Vlindereitjes zijn het
lievelingseten van sommige kevers. Rupsen hebben vaak last van parasieten. Dit
zijn bijvoorbeeld sluipwespen die hun eitjes met een boor in het lijf van de rups
weten te stoppen. In de rups groeit dan de sluipwesp. Soms gaat de rups dood
voordat de sluipwesp volgroeid is. De larve van de wesp kruipt dan uit de rups
en verpopt zichzelf ergens anders. Bij andere parasieten blijft de larve ook tijdens
de verpopping in de rups. Dan komt er uit de vlinderpop geen vlinder maar een
nieuwe sluipwesp.
Ten derde kunnen de eitjes, rupsen, poppen en vlinders doodgaan aan allerlei
ziekten. Vooral rupsen hebben hier vaak last van.
Als je bedenkt hoeveel er kan gebeuren is het begrijpelijk dat het heel moeilijk is om vlinder te worden en ook nog eitjes te leggen. Bijna allemaal gaan ze
dood voor ze zover zijn. Dat is niet erg: ze zijn een belangrijke voedselbron voor
andere dieren. Maar om te zorgen dat de soort niet uitsterft, moeten minstens
twee van de eitjes vlinder worden. Dus is het niet zo gek dat vlinders zoveel
eitjes leggen. Daarnaast hebben vlinders allerlei trucjes om aan hun vijanden te
ontsnappen. Het volgende hoofdstuk gaat daar verder op in.
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Lessuggestie

Steeds meer vlinders, of niet?
Bedoeling: De leerlingen ontdekken dat niet elk eitje uiteindelijk een vlinder wordt en leren wie de vijanden van
vlinders zijn.
Werkvorm:
Individueel werkblad maken, eventueel klassengesprek
Materiaal:
Werkblad 13: ‘Steeds meer vlinders, of niet?
Uitvoering:
Vraag aan de kinderen of zij kunnen bedenken welke gevaren er voor een
vlinder (en ei, rups en pop) dreigen. Laat ze vervolgens de rekensom van het
werkblad maken. Aan de hand van de getallen zien ze dat er uiteindelijk maar 2
vlinders uit de 200 eitjes zijn blijven leven.

Lessuggestie

De voedselketen
Bedoeling: De leerlingen leren begrijpen dat de verschillende aspecten van de voedselketen elkaar direct of
indirect beïnvloeden.
Werkvorm:
Individueel werkblad maken
Materiaal:
Werkblad 14 ‘De voedselketen’
Uitvoering:
Laat de kinderen de opdrachten op het werkblad uitvoeren en bespreek na
aﬂoop met elkaar wat er is ingevuld. Aansluitend kun je met de groep praten
over de ethische achtergrond van de voedselketen: mogen dieren elkaar dood
maken? Wat vinden ze er eigenlijk van dat mensen ook dieren dood maken?
Wanneer mag dat wel en wanneer niet?
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Camouﬂeren of afschrikken
Natuurlijk doen vlinders, poppen en rupsen er alles aan om niet door hun vijanden ontdekt en opgegeten te worden. En ze hebben er heel wat trucjes op gevonden.
Goed gecamouﬂeerd...
Vlinders verstoppen hun eitjes meestal goed. Ze zitten vaak op de onderkant
van bladeren of op andere onopvallende plaatsen en hebben een schutkleur.
Ook de pop is onopvallend gekleurd zodat je hem maar moeilijk kunt vinden.
Sommige rupsen maken een cocon voordat ze zich verpoppen en zijn op die
manier goed verborgen voor vijanden. Veel rupsen lijken op takjes of blaadjes of
hebben dezelfde kleur als de plant waar ze op zitten.
...of juist opvallend
Soms zie je een rups die juist heel fel gekleurd is. Deze rupsen zijn vaak giftig
omdat ze van giftige waardplanten eten. De felle kleur waarschuwt: “Eet mij niet,
ik ben giftig!” De rups van de sint- jacobsvlinder (een nachtvlinder) is bijvoorbeeld fel zwart met geel gestreept.
Een beest met grote ogen
Vlinders gebruiken dezelfde methoden als rupsen. Sommige hebben een
schutkleur om zo min mogelijk op te vallen. De kleine vos is van boven prachtig gekleurd, maar de onderkant van de vleugels is heel onopvallend. Andere
vlinders gebruiken hun kleuren als waarschuwing, bijvoorbeeld de dagpauwoog.
Als hij achtervolgd wordt door een rover, laat hij plotseling zijn oogvlekken zien.
De ‘vijand’ raakt daardoor in de war en de vlinder heeft even de tijd om zich in
veiligheid te brengen.
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Plagen
Rupsen zijn natuurlijk zelf ook wel eens een plaag. Dan eten ze hele bomen kaal
of alle planten op. Ook herinneren veel mensen, vooral in Limburg, zich de plaag
van de eikenprocessierups (een nachtvlinder). Er zijn maar twee soorten dagvlinderrupsen die echt een plaag kunnen zijn voor de koolplanten in moestuinen.
Dat zijn het klein en het groot koolwitje. Maar als er veel rupsen zijn, kunnen ook
de dieren (parasieten en rovers) die van deze rupsen leven zich uitbreiden. Zo
wordt voorkomen dat de rupsenplaag zich de volgende jaren herhaalt.

Lessuggestie

Camouﬂage
Bedoeling: De leerlingen leren wat het begrip camouﬂage inhoudt.
Werkvorm:
Klassengesprek, knutselen
Materialen:
Diverse knutselmaterialen als vouwblaadjes en tekengerei
Uitvoering:
In de vorige les hebben de kinderen gezien dat vlinders vele vijanden hebben.
Hoe zouden vlinders zich kunnen verdedigen tegen deze vijanden (zie informatie hierboven)? Laat de kinderen vervolgens een tekening maken van een plek,
waarin zij tenminste vijf vlinders of rupsen verwerken, die je bijna niet ziet omdat
ze zo goed gecamouﬂeerd zijn. Ditzelfde kun je ook doen met andere materialen. Bijvoorbeeld door stukjes papier te scheuren en op te plakken of door een
collage te maken waar allerlei materialen in verwerkt zijn.
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Steeds minder vlinders
Het gaat niet zo goed met de vlinders in ons land. Waar vroeger allerlei dagvlinders rondvlogen, zie
je er nu nog maar een paar. Dagvlinders zijn in ons land een van de meest bedreigde diergroepen! In
de twintigste eeuw zijn al 20 soorten dagvlinders uit Vlaanderen verdwenen. En van de 51 soorten
die je nu nog wel in ons land kunt zien, is ruim de helft zeldzaam. Veel vlindersoorten komen alleen
nog in beschermde natuurgebieden voor.
Invloed van de mens
Een van de grootste bedreigingen voor de vlinder is de mens. In Vlaanderen wonen een heleboel mensen dicht op elkaar. Daardoor is er niet zo veel plek voor
natuur en dus ook niet voor vlinders. Veel voor dagvlinders geschikte plekjes zijn
verdwenen. Vlinders hebben naast bloemen om nectar uit te kunnen drinken
ook planten nodig om de eitjes op af te zetten. De rupsjes leven van bepaalde
planten. Als die planten er niet meer zijn of de plek waar de vlinders voorkwamen is niet meer geschikt, dan kan de vlinder op dat stukje niet meer leven.
Vroeger kwamen dagvlinders bijvoorbeeld ook in landbouwgebieden voor. Ze
zijn daar nu bijna verdwenen omdat mensen teveel mest en bestrijdingsmiddelen
gebruiken. We bouwen veel huizen en wegen. Hierdoor zijn veel plekjes voor
vlinders ver uit elkaar komen te liggen. Als een vlindersoort ergens verdwijnt bijvoorbeeld door een ziekte, is de kans groot dat hij daar nooit meer terugkomt.
De meeste dagvlinders kunnen namelijk niet ver vliegen. Een snelweg of een
kanaal is al een te grote hindernis.
Vlinders beschermen
We moeten de vlinders die nu nog voorkomen in ons land beschermen. Niet
alleen omdat ze mooi zijn, maar ook omdat wat goed is voor vlinders, vaak ook
goed is voor andere planten en dieren. Vlinders bestuiven bloemen als ze die bezoeken om nectar te zuigen. Verder eten heel wat andere dieren rupsen, poppen
en vlinders, waardoor ze hun nut hebben als voedsel voor die dieren. Voor de
mens zijn vlinders nuttig omdat ze iets zeggen over de plek waar ze voorkomen.
Sommige soorten zijn heel gevoelig voor veranderingen in het plekje waar ze
leven. Als een soort op een bepaald plekje voorkomt, dan kan dat een teken zijn
dat het daar goed gaat met de natuur. Andersom kan het verdwijnen van een
soort aangeven dat het niet goed gaat met de natuur.
Het is niet voldoende om alleen maar te zeggen dat het slecht gaat met de
vlinders in ons land. We moeten er echt iets aan doen. We zullen ons hele
landschap vlindervriendelijk moeten maken. Gelukkig zijn er steeds meer mensen
die vlinders willen beschermen. De Vlinderstichting wil voorkomen dat er nog
meer vlinders verdwijnen uit Vlaanderen en wil dat er meer plekjes komen waar
vlinders kunnen leven.
Dat kan door: wegbermen minder vaak te maaien en bij het maaien kleine stukjes over te slaan; in parken en plantsoenen in de stad minder, liefst geen, vergif
te spuiten en meer wilde planten te laten groeien, zoals brandnetels en distels;
niet of minder te bemesten en spuiten op akkers en weilanden, of in ieder geval
alleen langs de randen niet te bemesten en spuiten;te zorgen dat vlinders via
wegbermen, spoorwegranden of stukjes ongebruikt land van het ene naar het
andere gebied kunnen vliegen; van tuinen ‘vlindertuinen’ te maken (kijk op www.
locdevlinder.be voor meer informatie en ideeën over dit onderwerp).
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Lessuggestie

Het groot dikkopje
Bedoeling: De leerlingen leren beoordelen welke menselijke maatregelen goed en welke slecht zijn voor
vlinders (in dit geval het groot dikkopje).
Werkvorm:
In groepjes een werkblad maken
Materiaal:
• werkblad 15, ‘Het groot dikkopje’
• rode en groene potloden
Uitvoering:
Op het werkblad lezen de leerlingen een korte tekst over het groot dikkopje.
Vervolgens kiezen ze uit acht maatregelen vier positieve en vier negatieve voor
deze vlindersoort. Je kunt de leerlingen eventueel laten overleggen in groepjes
van vier.

Antwoorden:

Slecht: 1, 3, 4, 6
In delen maaien is goed; er blijven vluchtplaatsen voor de rupsen en er komt op
de gemaaide stukken vers gras.
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Werkblad 1

Vlinderwerkstuk van .......................................................
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Werkblad 2A
De weerschĳnvlinder
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Werkblad 2B
De weerschĳnvlinder
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Werkblad 3A

De bouw van de rups, pop en vlinder
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Werkblad 3b

De bouw van de rups, pop en vlinder
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Werkblad 4
Insecten of niet?
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Werkblad 5

Dagvlinder en nachtvlinder
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Werkblad 6
De metamorfose
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Werkblad 7
Van eitje tot vlinder
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Werkblad 8A
Het vlinderwiel
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Werkblad 8B
Het vlinderwiel
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Werkblad 9A
Wat eet de rups?

Rupsen zijn heel kieskeurige diertjes. Elke rupsensoort eet maar van één of van een paar soorten planten. Dit noemen we de waardplanten van de vlinder. De vlinder legt haar eitjes ook op de planten die
later door de rups gegeten zullen worden. Sommige rupsen leven van grassen, andere van kruiden of
bladeren van bomen en struiken.
Soms kun je aan de naam van de vlinder zien welke planten de waardplanten van de rups zijn. Probeer de
volgende zinnen maar eens af te maken:
De rupsen van de distelvlinder eten graag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De rupsen van het koolwitje eten graag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De rupsen van de eikenpage eten graag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De rupsen van de ligusterpijlstaart eten graag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maar bij de vlinders hieronder kun je dit niet aan de naam zien. Knip de rondjes met de vlinders uit.
Gebruik het vlinderwiel om de naam van elke vlinder op te zoeken. Plak de vlinders op het volgende
werkblad bij de plant waar ze het liefst hun eitjes op afzetten. Schrijf de naam van de vlinder er op de
lijntjes bij.
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Werkblad 9B
Wat eet de rups?
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Werkblad 10A
Waar vliegen vlinders?

Vlinders zijn heel kieskeurige dieren. Daarom komen vlinders lang niet overal voor. Vlinders zijn koudbloedig. Als ze willen vliegen, moeten ze eerst opwarmen. Dit doen ze door met hun vleugels wijd te
gaan zitten op een plaats waar de zon schijnt. Maar ze moeten oppassen dat de wind ze niet wegblaast,
want vlinders zijn hele lichte diertjes. Boven een eentonige plantengroei kunnen vlinders verdwalen.
Het liefst hebben ze daarom stukken met hoge en lage planten naast elkaar zodat ze kunnen zien waar
ze vliegen. Sommige vlinders hebben zelfs losstaande struiken nodig om elkaar te kunnen vinden voor de
paring. Het is belangrijk dat deze struiken op een plek staan waar de wind niet zo hard waait.
Verder moeten er bloemen zijn waar nectar in zit waaruit de vlinders kunnen drinken. Ook de rupsen
moeten kunnen eten en ze eten vaak maar één soort plant. De vlinder zet daarom haar eitjes af op de
goede plant, zodat de rupsen kunnen eten zodra ze uit het ei komen. In de overgang van gras naar bos
komen heel veel verschillende planten voor dus de kans is groot dat de goede plant voor de rupsen daar
ook tussen staat.
Zoals je ziet, komen vlinders niet overal voor. Schrijf hieronder zes dingen op die vlinders nodig hebben
in hun leefgebied.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Op het werkblad zie je zes verschillende landschappen. Zet onder elk
landschap of het geschikt is voor vlinders of niet. Schrijf er ook bij waarom je denkt dat een gebied goed
of slecht is voor vlinders.
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Werkblad 10B
Waar vliegen vlinders?
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Werkblad 11A
Vlinders in de winter
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Werkblad 11B
Vlinders in de winter

Het is winter. Waar zijn de vlinders nu gebleven? Sommige soorten verbergen zich
als vlinder, andere als eitje, rups of pop. Allemaal houden ze een soort winterslaap en zijn ze helemaal
koud en stijf. Met het vlinderwiel kun je van acht verschillende vlindersoorten opzoeken hoe ze overwinteren. Vul hier in:
Het groot koolwitje overwintert als

.......................................

Het koevinkje overwintert als

.......................................

De dagpauwoog overwintert als

.......................................

Het boomblauwtje overwintert als

.......................................

Het klein geaderd witje overwintert als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De citroenvlinder overwintert als

.......................................

Het hooibeestje overwintert als

.......................................

De kleine vos koolwitje overwintert als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het kan zijn dat je in de winter een citroenvlinder op zolder vindt die aan het overwinteren is.
1. Wat gebeurt er met die citroenvlinder als je de verwarming op zolder aanzet?
................................................................
................................................................
2. Wat gebeurt er met de citroenvlinder als je hem buiten zet?
................................................................
................................................................
3. Wat gebeurt er met de citroenvlinder als het in het voorjaar weer mooi en warm weer wordt?
................................................................
................................................................
4. Wat denk je dat het beste is om met de citroenvlinder te doen als je hem in de winter op zolder
vindt?
................................................................
................................................................
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Werkblad 12A
De distelvlinder op reis
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Werkblad 12B
De distelvlinder op reis
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Werkblad 13

Steeds meer vlinders, of niet?
Maak de rekensom die hieronder staat af.
Twee vlindres, een mannetje en een vrouwtje gaan paren. Daarna legt het vrouwtje 100 eitjes. Uit die
eitjes komen 100 vlinders, 50 vrouwtjes en 50 mannetjes. Elk vrouwtje legt weer 100 eitjes.
Vul de ontbrekende getallen in.
2 vlinders
1 mannetje

2 vlinders

1 vrouwtje
100 eitjes
100 vlinders

… .mannetjes

…. vrouwtjes

… x 100 = …… eitjes
….. vlinders
… .mannetje …. vrouwtjes
……… x 100 = …… eitjes
= 250 000 vlinders

1 mannetje

1 vrouwtje
100 eitjes

98 gaan dood
… .mannetjes

2 vlinders
…. vrouwtjes

… x 100 eitjes = …… eitjes
98 gaan dood

….. vlinders

… .mannetje …. vrouwtjes
……… x 100 eitjes = …… eitjes
98 gaan dood

….. vlinders

Na drie jaar zouden er dus uit twee vlinders 250 000 nieuwe vlinders ontstaan. In het echt zie je nooit
zoveel vlinders, omdat heel veel eieren, rupsen, poppen en vlindres dood gaan. In de natuur komen er
daardoor uit 100 eitjes maar twee vlinders. Nu je dit weet kun je de rekensom opnieuw maken in de
tweede kolom.
Wat zou er gebeuren als de mens de overgebleven vlinders dood zou maken?
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Werkblad 14
Voedselketen

Bekijk de onderstaande tekeningen. Wie vindt wie lekker?

Beantwoord ook nog de volgende vragen:
Wat gebeurt er met de rupsen als er weinig vogels zijn?
............................................................
Wat gebeurt er met de rupsen als er juist veel vogels zijn?
............................................................
Wat gebeurt er met de rupsen als er weinig voedsel aanwezig is?
............................................................
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Werkblad 15
Het groot dikkopje

Het groot dikkopje is een bruin vlindertje met een beetje driehoekige vleugels. In
juni kun je de eerste groot dikkopjes zien vliegen. Ze leven vooral in graslanden en
in wegbermen. Het liefst hebben ze ook een bosrand of wat struiken in de buurt als schuilplaats tegen de
wind. Het groot dikkopje houdt, net als de meeste vlinders, van nectar en je ziet hem dan ook regelmatig
van distels, bramen of andere bloemen drinken.
De vrouwtjes vlinders leggen hun eitjes op grassen met brede bladeren. De rups leeft de hele zomer van
de grassen en groeit snel. Aan het einde van de zomer maakt de rups een ‘hutje’ van grassprieten om zich
in te verstoppen. De hele winter blijft de rups in zijn hutje om pas weer in het voorjaar te voorschijn te
komen. In het voorjaar eet hij gewoon weer verder van de grassen en verpopt hij zich uiteindelijk
hangend aan een grasstengel.
Je weet nu hoe het groot dikkopje leeft. Hieronder staan acht maatregelen die mensen kunnen nemen in
het leefgebied van het groot dikkopje. Vier maatregelen zijn goed voor het groot dikkopje en vier zijn er
slecht. Maak de hokjes voor de goede maatregelen groen en die voor de slechte rood.
In juni maait Peter het gras en daarna voert hij het hooi af.
De boswachter van het gebied maait de helft van het gras en laat de andere helft staan.
Een boomkweker plant het grasveld vol met dennenboompjes.
Een boer haalt op een dag alle distels weg omdat hij bang is dat ze in het hooi terecht komen.
Een oude akker wordt niet meer gebruikt en de eigenaar laat er allemaal bloemen groeien.
Een groepje jongeren maakt een kampvuurtje maar door de wind ontstaat er een groot vuur dat al
het gras verbrandt.
o Langs één kant van het graslandje zet de gemeente struiken neer, zodat er veel minder wind op het
graslandje waait.
o Een schoolklas heeft wat groot dikkopjes gekweekt en laat ze in juli los in het graslandje.
o
o
o
o
o
o
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Aanvullend lespakket
Nachtvlinders
De lesideeën in dit hoofdstuk zijn bedoeld als inleiding op het onderwerp nachtvlinders. U kunt de
leerlingen elk een mapje of een hoesje geven zodat ze alle werkbladen netjes op kunnen bergen en
meteen elk een eigen vlinderwerkje kunnen maken.
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Nachtvlinders
Wist je dat er 2 groepen vlinders zijn? De ene groep noemen we dagvlinders, de andere groep noemen we nachtvlinders. Het verschil tussen dag- en nachtvlinders lijkt heel simpel: dagvlinders vliegen
overdag en nachtvlinders ‘s nachts. Maar dat is niet helemaal waar! Want er zijn ook nachtvlinders
die overdag vliegen.
Hoe weet je nu of je een dag- of nachtvlinder ziet?
Je kunt het zien aan de manier waarop ze hun vleugels vouwen en aan het
knopje op hun voelsprieten. Bij dagvlinders eindigen de voelsprieten altijd in een
knopje en staan de vleugels meestal omhoog als de vlinder in rust is, vlak tegen
elkaar aan geklapt. Ook hebben dagvlinders meestal felle en opvallende kleuren zoals rood of blauw. Bij nachtvlinders eindigen de voelsprieten nooit in een
knopje en liggen de vleugels meestal plat over het lijf gevouwen als de vlinder in
rust is. Nachtvlinders zijn meestal onopvallend gekleurd, zoals bruin of grijs.

Er zijn een paar soorten nachtvlinders die overdag vliegen en erg opvallend zijn.
De sint-jansvlinder is bijvoorbeeld glanzend zwart met helder rode vlekken, maar
behoort tot de nachtvlinders. Andere soorten nachtvlinders die je overdag veel
kunt tegen komen zijn de sint-jacobsvlinder, het muntvlindertje en de gamma-uil

Glasvleugelpijlstaart
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De sint-jansvlinder

Werkblad 1

Dag- of nachtvlinder?
Je ziet hier zes afbeeldingen van vlinders. Weet jĳ of het dagof nachtvlinders zĳn? Als je het weet mag je het er bĳ schrĳven.

Zet de volgende kenmerken bĳ de juiste vlinder
| Meestal overdag actief | Dagvlinder|
| Zowel ’s nachts als overdag actief | Meestal grijs of bruin gekleurd |
| Antennes eindigen in een knopje | Nachtvlinder |
| Antennes eindigen nooit in een knopje | Meestal fel gekleurd |

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
Vlinders in de klas | AANVULLEND

163

Dieren van de nacht
Leven in het donker
Om in het donker te kunnen leven hebben nachtvlinders zich op allerlei manieren aangepast. ’s Nachts, in het donker, zijn ogen niet zo nuttig. Nachtvlinders
kunnen daarom niet zo goed zien. Maar ze kunnen wel heel goed ruiken. Daarom gebruiken nachtvlinders hun neus als ogen. Dat doen ze met hun antennes.
Daarmee kunnen ze voedsel of andere vlinders over kilometers afstand ruiken.
De mannetjes van de nachtvlinders hebben vaak antennes die heel erg geveerd
zijn, zodat ze in de paartijd de vrouwtjes nog beter kunnen ruiken.
Koud
Dagvlinders kunnen lekker in het zonnetje gaan zitten als ze het koud krijgen. ’s
Nachts is er geen zon, dus nachtvlinders hebben iets anders verzonnen tegen de
kou. Als ze warmer willen worden om te kunnen vliegen, gaan ze heel snel met
hun vleugels trillen. Daar krijgen ze het warm van. Verder hebben ze een
soort vachtje van dunne haren. Daardoor blijven ze beter warm.
Families
Er zijn 51 soorten dagvlinders. En er zijn wel 2000 soorten nachtvlinders. Om
al die soorten uit elkaar te houden, zijn ze verdeeld in families. In Vlaanderen
komen ongeveer 60 nachtvlinderfamilies voor. Vaak kun je aan de naam van de
familie horen hoe de vlinders of de rupsen eruit zien. Bij de spanners bijvoorbeeld, loopt de rups door zich op te spannen en weer uit te rekken. Bij de uilen
wordt de naam duidelijk als je de vlinder recht van voren aankijkt: ze lijken op
uilen. De rupsen van de beervlinders zijn harig als een beer. Tandvlinders hebben een uitsteeksel aan hun vleugel, dat precies de vorm heeft van een tand.
De nachtpauwoog heeft net als de dagpauwoog grote vlekken op zijn vleugels
die op ogen lijken. De rupsen van donsvlinders zijn donzig behaard. En de
rupsen van de pijlstaart hebben een puntje aan de achterkant.
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Werkblad 2

Nachtvlinderfamilies
Vul bĳ de volgende zinnen op de stippellĳntjes ‘dag’ of ‘nacht’ in:
1. ................................vlinders zijn meestal onopvallend gekleurd omdat zij overdag slecht zichtbaar moeten zijn.
2. ................................vlinders kunnen beter ruiken dan .................................vlinders.
3. Er zijn maar 51 soorten ............................. vlinders in Vlaanderen en bijna 2000 soorten ................... vlinders
4. ................................vlinders gaan in de zon zitten en ................................vlinders gaan met hun vleugels trillen als ze zich
willen opwarmen.
5. Bij ...................................vlinders eindigen de voelsprieten altijd in een knopje, bij ...................................vlinders is dat niet
zo.
6. ...................................vlinders hebben een vachtje om lekker warm te blijven.
7. ...................................vlinders hebben meestal mooie opvallende kleuren.
Opdracht
Kun jij raden welke rupsen en vlinders bij welke familie horen?
| spanners | beervlinders | pijlstaarten | nachtpauwogen |

.....................

.....................

.....................

.....................
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Camouﬂeren of afschrikken
Natuurlijk doen vlinders, poppen en rupsen er alles aan om niet door hun
vijanden ontdekt en opgegeten te worden. En ze hebben er heel wat trucjes op
gevonden.

De huismoeder heeft heel onopvallende voorvleugels, en heel felgekleurde
achtervleugels.
Goed gecamouﬂeerd...
Nachtvlinders rusten overdag. Ze willen dan natuurlijk niet door vijanden gezien
worden. Vijanden van nachtvlinders zijn bijvoorbeeld spinnen, vogels of vleermuizen. Daarom hebben nachtvlinders minder felle kleuren dan dagvlinders.
Een nachtvlinder heeft vaak dezelfde kleur als zijn omgeving om zo min mogelijk
op te vallen. Dat noem je camouﬂage. onopvallende voorvleugels en heeft fel
gekleurde achtervleugels
Eitjes leggen doet de vlinder meestal aan de onderkant van een blad. Dan vallen
ze minder op. Ook de pop is onopvallend gekleurd zodat je hem moeilijk kunt
vinden. Sommige nachtvlinderrupsen maken een cocon voordat ze zich verpoppen. Een cocon is een soort ‘jasje’ voor de pop, die de rups maakt door draden
aan elkaar te spinnen. Op die manier zijn ze nog beter verborgen voor vijanden
en minder smakelijk. Ook de rupsen zijn vaak erg onopvallend. Sommige rupsen
lijken op takjes of blaadjes of ze hebben dezelfde kleur als de plant waar ze op
zitten. Daardoor zien vijanden ze niet. Lijken op iets wat je eigenlijk niet bent
heet mimicry (dat spreek je uit als mie-mie-krie).

De rups van de sint-jacobsvlinder is giftig. Dat
laat hij zien door zijn felle geel met zwarte
strepen.

166

Vlinders in de klas | AANVULLEND

...of juist opvallend
Soms zie je een rups die juist heel fel gekleurd is. Dan vallen ze heel erg op, maar
dat is nou juist de bedoeling! Deze rupsen zijn vaak giftig omdat ze bijvoorbeeld van giftige planten eten. De felle kleur waarschuwt de vijand: eet mij
niet, ik ben giftig! Denk maar eens aan een wesp. Ook hij laat met zijn felle kleuren zien dat je hem beter niet op kan eten. De giftige rups van de sint-jacobsvlinder is, net als de wesp, fel zwart met geel gestreept. Sommige rupsen hebben
wel felle kleuren maar zijn eigenlijk niet giftig. Zo houden ze hun vijanden voor
de gek.
De huismoeder (een nachtvlinder) heeft alleen felle kleuren op de ondervleugels. Als ze rust, zie je haar haast niet. Maar als iets of iemand haar stoort, laat
ze haar ondervleugels zien. De vijanden schrikken van de felle kleur die opeens
tevoorschijn komt! De nachtpauwoog doet ook zoiets. Als hij bijvoorbeeld achtervolgd wordt door een rover, laat hij plotseling zijn oogvlekken
zien. Alleen camouﬂeren of afschrikken werkt natuurlijk niet altijd. Daarom
hebben sommige nachtvlinders ook andere trucjes. Er bijvoorbeeld zijn
nachtvlinders die heel goed kunnen horen. Als er en dan een vleermuis of vogel
aankomt laten ze zich bliksemsnel vallen zodat ze hem kunnen ontwijken.

De nachtpauwoog heeft ogen om van te schrikken
Plagen
Soms worden rupsen een plaag. Een plaag betekent dat er opeens heel erg veel
rupsen zijn. Dan eten ze hele bomen kaal of alle planten op. Eén nachtvlinderrups is daardoor heel bekend geworden, de eikenprocessierups. Misschien heb
je daar wel eens van gehoord. Deze rupsen hebben heel veel kleine haartjes die
door de wind verspreid kunnen worden. Ze zijn bedoeld voor vijanden, zodat
ze niet lekker smaken. Maar soms hebben mensen er ook last van. Vaak zorgt de
natuur zelf dat er niet te veel rupsen zijn. Want als er veel rupsen zijn, kunnen
ook de dieren die van deze rupsen leven (parasieten en rovers) er lekker veel
van eten. Zo wordt meestal voorkomen dat de rupsenplaag zich de volgende
jaren herhaalt.
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Werkblad 3

Camouﬂeren of afschrikken
Vul het juiste woord in op de lĳntjes
| camouﬂage | mimicry | afschrikken | giftig |
1. ........................................................... betekent dat de vlinder dezelfde kleuren heeft als zijn omgeving.
2. Grote ogen op de vleugels van nachtvlinders dient voor het ........................................................... van vijanden.
3. Een rups met hele felle kleuren kan ........................................................... zijn.
4. Sommige nachtvlinders hebben hele felle ondervleugels. Als ze die plotseling laten zien kan dat vijanden ...............
............................................
5. Sommige rupsen lijken heel erg op een takje. Daardoor kunnen vijanden ze vaak niet zien. Lijken op iets wat je
niet bent heet ...........................................................
6. Vogels eten liever geen rupsen die geel met zwart gestreept zijn. Meestal geeft die kleur aan dat ze ..........................
................................. zijn.
7. Een bruine vlinder op een bruine boom maakt gebruik van ...........................................................
8. Vlinders die fel gekleurd zijn, zijn meestal ........................................................... of willen hun vijanden ......................................
Kleur de volgende vlinders eens in! Kleur de vlinders zo in dat je kan zien welke vlinder gebruikt maakt van camouﬂage, welke zĳn vĳanden wil afschrikken en welke giftig is.
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Werkblad 4

Nachtvlinders lokken
Wil je een keer nachtvlinders zien, dan kun je ze na zonsondergang proberen
te lokken. Dan kan je ze goed bekijken en misschien wel een paar bijzondere
soorten zien!
Lokken met licht
Je hebt vast wel eens ’s avonds bij een lamp wat nachtvlinders zien rondvliegen.
Nachtvlinders worden namelijk aangetrokken door licht.
Nachtvlinders weten namelijk de weg door te letten op de maan en de sterren.
Als ze dan in de buurt komen van een felle lamp raken ze in de war en vliegen
naar de lamp toe. Dat is heel handig als je ze wilt bekijken. De beste manier om
ze met licht te lokken is door een wit laken vlak achter een lamp te spannen. De
vlinders zullen dan rustig op het laken gaan zitten. Dan kan je ze goed bekijken.
Lokken met stroop
Sommige nachtvlinders zijn ’s nacht op zoek naar nectar uit bloemen. Ze komen
op de zoete geur van nectar af, ze kunnen immers goed ruiken.
De lekkere zoete geur van de bloemen kan je namaken met een mengseltje van
alcohol en stroop. Vraag aan je ouders, juf of meester of je het eens mag proberen! Elke nachtvlinderonderzoeker heeft zijn eigen (vaak geheime) recept..Een
bekend recept is het volgende:
• 200 ml suikerstroop
• 2 eetlepels suiker
• scheutje bier of wijn.
Je kunt er ook wat rode vruchtensap bij doen. Roer het goed door elkaar. Het
mengsel wordt voor de vlinders nog lekkerder als je het een dag laat staan, zodat
het gaat gisten. Dit lokvoer smeer je op de bast van een boom of bijvoorbeeld
op een paaltje. Hiervoor kun je een kwast of een oude afwasborstel gebruiken.
Als het goed donker is geworden, ga je met een zaklamp de ‘gestroopte‘ bomen
langs om te kijken naar de nachtvlinders die aan het snoepen zijn van de stroop.
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Aanvullend lespakket
Buiten vlinders kĳken met
KLEUTERS
Introductie voor de leerkracht
In het voorjaar, in de zomer, maar ook in de vroege herfst valt er voor kleuters
buiten van alles te zien en te ontdekken. Allerlei bloemen en kleine vliegende
beestjes vragen om aandacht. Voordat je met de kinderen buiten op zoek gaat
naar vlinders, is het aan te raden om de onderstaande informatie door te lezen.
Door een goede voorbereiding verloopt de les volgens plan en worden onnodige teleurstellingen voorkomen.
Voorbereiding:
De basis voor een geslaagde buitenwerkactiviteit is een goede voorbereiding in
de klas. Het is in ieder geval belangrijk dat de kinderen weten wat ze gaan doen
en wat er buiten van ze wordt verwacht.
Enkele organisatorische tips:
• Bedenk van tevoren waar je naar vlinders gaat zoeken.
• Bedenk via welke route de kinderen het veiligst naar de tuin of andere
zoekplaats kunnen lopen en of daarvoor extra begeleiding of vervoer voor
geregeld moet worden.
• Bezoek zelf de plek voordat je er met de kinderen naartoe gaat. Op die manier weet je hoe de plek erbij staat en of de geplande opdrachten inderdaad
uitvoerbaar zijn.
• Verzamel de benodigde materialen (aangegeven bij elke les).
• Bespreek van te voren in de klas wat de spelregels zijn. Wat mag wel en wat
mag niet?
Planning veldwerk
Naar vlinders kijken heeft een groot voordeel: het is altijd mooi weer als ze vliegen. Bij de planning van de lessen is dit helaas ook een nadeel, je weet immers
nooit ver van te voren of het weer goed genoeg is voor een buitenles. Houd
daar van te voren rekening mee en zorg voor enige ﬂexibiliteit (slecht-weerprogramma als vervanging van het veldwerk, de mogelijkheid om te schuiven
met andere activiteiten zodat het veldwerk alsnog gedaan kan worden). Je kunt
vlinders zien van april tot oktober. De grootste kans op veel vlinders heb je in de
perioden van half tot eind mei en van begin juli tot half september. Juni is meestal
een slechte vlindermaand. Veel soorten zijn dan (weer) ei, rups of pop en er
vliegen dus minder vlinders.
Het kan gebeuren dat je na lang zoeken op een plek toch maar een of enkele
vlinders hebt zien vliegen. Er zijn nu eenmaal niet zoveel vlinders meer in ons
land. Verwacht dus niet te veel, laat de kinderen blij zijn met elke vlinder die ze
zien. En probeer een ander moment en/of andere plek te vinden om nog een
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keer vlinders te zoeken met de kinderen.
Voor veldwerk met vlinders zijn de volgende weersomstandigheden nodig:
• niet te harde wind (zeker niet meer dan windkracht 5)
• temperatuur minimaal 13°C bij 100% zon
• temperatuur minimaal 18°C bij ontbrekende zon
• geen regen
Eigenlijk komt het erop neer dat het goed ‘vlinderweer’ is als je zelf zonder jas
aangenaam buiten kunt lopen. Maar ook als het harder waait of een beetje
regent, is er veel leven te ontdekken. Vlinders zullen zich niet laten zien, maar vele
andere kleine dieren zijn minder afhankelijk van goed
weer. Hommels en kevers bijvoorbeeld. En ook de planten zijn de moeite waard
om eens een lesje aan te besteden. Ook kun je bijvoorbeeld zoeken naar rupsen
en naar planten die voor vlinders van belang zijn.
Waar ga je vlinders kĳken?
Vlinders zijn gemakkelijk te vinden. Tenminste als ze vliegen of zitten te zonnen.
Dan kun je de felle kleuren van dagvlinders goed zien. Maar nachtvlinders zijn
meestal onopvallend gekleurd. En als dagvlinders met hun vleugels dicht zitten,
vallen ze ook niet meer zo op.
Het is belangrijk om een plek te weten waar vlinders te vinden zijn. Om teleurstellingen te voorkomen is het zeker aan te bevelen om de plek van tevoren te
bekijken.
Er zijn verschillende plekken waar je veldwerk kunt doen. Denk aan:
• de directe schoolomgeving (schooltuin, omliggende tuinen)
• het openbaar groen
• een heemtuin of volkstuinencomplex
• een kweker of het tuincentrum
• een natuurgebied
Een kruidenrijke berm, een particuliere tuin met veel bloemen of een volkstuincomplex kan bijvoorbeeld een goede locatie zijn. Vraag bij dergelijke plekken
even na of je er mag kijken met de kinderen. Maar ook aan de rand van het bos
of op een open stukje heideveld heb je veel kans vlinders te vinden. Voorwaarde
is dat er beschutting is en veel nectarplanten.
Eitjes, rupsen en poppen zoeken (vanaf 1ste leerjaar)
Als er vlinders vliegen in de tuin, dan zijn ze makkelijk te vinden. Voor de eitjes,
rupsen en poppen is dat een stuk lastiger. Om zich te beschermen tegen vijanden doen zij er meestal van alles aan om juist niet op te vallen.
Enkele tips die je de leerlingen kunt meegeven zijn:
Eitjes
Deze kun je vooral vinden op de blaadjes van planten. Meestal leggen vlinders ze
op de onderkant, zodat je ze niet zomaar ziet. Bovendien zijn ze heel klein, zodat
je echt goed moet kijken!
Rupsen
Rupsen eten van planten. Als je aangevreten bladeren ziet, kun je ze daar zoeken.
Maar let op, want sommige rupsen hebben dezelfde kleur als de plant waar ze
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op zitten en zijn goed gecamouﬂeerd. Dan hopen ze dat ze niet gezien worden
door vijanden. Soms zijn rupsen juist heel fel gekleurd. Daarmee zeggen ze tegen
vijanden: “Pas op, eet mij niet, ik ben giftig.”
Poppen
Poppen zijn helemaal lastig te vinden. Ze hangen aan planten of liggen stil op of
in de grond. Soms zoeken de rupsen liever een hoog plekje om zich daar te verpoppen. Het is extra moeilijk om ze te vinden omdat ze altijd heel onopvallend
van kleur zijn.

Vlindertuin
Het zoeken van vlinders is natuurlijk makkelijk wanneer de vlinders in de schooltuin te zien zijn, zodat je niet op pad hoeft om ze te zoeken. Om vlinders te
verleiden de schooltuin te bezoeken, kun je bijvoorbeeld een buddleja (vlinderstruik) planten op een beschutte, zonnige plek. Om rupsen in je tuin te krijgen,
moeten er behalve nectarplanten voor de vlinders ook waardplanten voor de
rupsen in de tuin staan. Je kunt bijvoorbeeld in een hoekje wat brandnetels voor
de rupsen van de dagpauwoog en de kleine vos laten staan of er wat koolplanten voor de rupsen van het koolwitje neerzetten.
In het boek ‘Vlinders in de tuin’ van De Vlinderstichting staan uitvoerige aanwijzingen voor het aanleggen van een uitgebreide vlindertuin. Het boek is te
bestellen bij de Stichting Uitgeverij KNNV in Utrecht.
Ook op onze website www.locdevlinder.be staat veel informatie over vlindervriendelijk tuinieren.
Hoe herken je vlinders?
Op de zoekkaart van Bosland staan de algemene dagvlindersoorten bij elkaar.
Ook op de website www.locdevlinder.be staan de soorten kort beschreven. De
volgende voorbereidende opdracht is opgezet rond de vlinderzoekkaart en kan
in groepjes worden uitgevoerd. Voor kleuters is dit de belangrijkste vraag:
Hoe ziet de vlinder eruit?
Het meest opvallende kenmerk van vlinders is wel hun vleugels. Ze verschillen
in kleur, maar ook in vorm en grootte. Voor het determineren (het op naam
brengen) van een vlinder is het belangrijk om goed naar de kleuren en patronen
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van de vleugel te kijken. De bovenkant van de vleugels is bij dagvlinders meestal
felgekleurd; daaraan zijn ze het beste te herkennen. Maar ook is het goed om
naar de onderkant te kijken, die vaak doffer van kleur is. De onderkant kun je
zien wanneer de vlinder zijn vleugels heeft dichtgeklapt. Bij de vlinders die goed
herkenbaar zijn aan de onderkant van hun vleugels, is deze ook getekend op de
zoekkaart.

Vlinderherkenningskaart
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Buiten vlinders kĳken met
het 1ste en 2de leerjaar
Brandnetelvlinders

Vlindervrouwtjes zetten hun eitjes af op planten waar de rupsen van kunnen eten. Deze planten
noemen we waardplanten. Voor iedere vlindersoort kunnen dit weer andere planten zijn. Er zijn
vijf dagvlinders in ons land die de brandnetel als waardplant hebben: de atalanta, dagpauwoog, landkaartje, gehakkelde aurelia en kleine vos. Deze vlinders noemen we voor het gemak ook wel eens
brandnetelvlinders.

Informatie voor de leerkracht

Hoewel het niet altijd makkelijk is om rupsen op brandnetels te vinden, is het
zoeken naar rupsen op brandnetels wel een onderwerp dat de leerlingen erg
aanspreekt. Het idee dat er rupsen zijn die hun hele leven brandnetels eten...
De voorbereiding bestaat uit het zoeken van een geschikte plek om naar rupsen
te zoeken. Om teleurstelling te voorkomen, is het aan te raden om zelf in de gaten te houden wanneer er rupsen zitten. Het is belangrijk om in de juiste tijd op
zoek te gaan naar rupsen. In het schema is te zien in welke periode de rupsen
van elke soort te vinden zijn. Mei is bijvoorbeeld een goede maand om rupsen
te gaan zoeken.
Brandnetels met eitjes en rupsen
Hoe weet je nu van welke vlinder de eitjes of rupsen zijn die je vindt op een
brandnetel? Allereerst zegt de locatie van de brandnetels al iets. Sommige vlinders houden van zonnige plekjes, andere vlinders juist van schaduwrijke plekken.
Daarnaast is ook de wijze waarop de eitjes zijn afgezet en het uiterlijk van de
rupsen per soort verschillend.
Met het schema op de volgende pagina is te achterhalen van welke dagvlinder
de eitjes of rupsen op brandnetels zijn. Maar het is beslist niet eenvoudig, sommige rupsen lijken erg op elkaar. Het schema is niet volledig. Alleen de rupsen
van dagvlinders zijn opgenomen. De rupsen van de nachtvlinders die ook van
brandnetels leven, staan er niet bij. Het is namelijk veel te moeilijk om deze
onderling van elkaar te onderscheiden. De nachtvlinderrupsen zijn wel goed te
onderscheiden van rupsen van dagvlinders omdat ze geen doorns op hun lijf
hebben. Alle dagvlinderrupsen hebben dat wel.
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Schema brandnetelvlinders
Vlinder
Landkaartje
Gehakkelde
Aurelia

Plek brandnetel Eitjes
Bos/bosrand
Snoertje
Bos/bosrand
Los eitje

Periode rups
Mei-okt
Apr-aug

Atalanta

Half beschaduw- Los eitje
de plekken in bos
of bosrand

Juni-okt

Dagpauwoog

vochtige plekHoopje eitjes
ken in de zon of
halfschaduw
Meestal volle zon Hoopje eitjes

Mei-begin okt

Kleine vos

Mei-aug

Uiterlijk rups
Zwart
Zwart met oranje-bruine strepen en
een witte rug
Meestel donkerbruin tot zwart,
soms geel met
zwarte vlekken
Zwart met kleine
witte puntjes

Leefwijze rups
In groepen
Alleen
Allen of in kleine
groepen, in opgerold blad, geen
spinselnesten
In spinsel in
groepen

Zwart met gele
strepen

In spinsel in
groepen

Landkaartje
Als je aan de onderkant van een brandnetelblad een snoertje van eitjes tegenkomt, dan heb je zonder meer te maken met het landkaartje. Dat is de enige
brandnetelvlinder die op deze manier eitjes legt. De eitjes worden meestal afgezet op de bovenste bladeren van half beschaduwde brandnetels.
De rupsen van het landkaartje zijn zwart met roodbruine doorns. Op de kop
bevinden zich ook twee doorns. Deze doorns onderscheiden de rups van het
landkaartje van die van de dagpauwoog. De rupsen leven in groepen bij elkaar.

Gehakkelde aurelia
De eitjes van de gehakkelde aurelia worden stuk voor stuk afgezet, aan de
randen van de bladeren. De rupsen van de gehakkelde aurelia zijn heel goed
te herkennen. Ze zijn zwart met oranje-bruine lengtestrepen en een witte vlek
over de achterste helft van de rug. De doorns op de rug zijn op die plek ook
wit, de overige doorns zijn oranje-bruin. Door die witte rug lijkt de rups wel een
beetje op een vogelpoepje.
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Atalanta
De eitjes van de atalanta worden stuk voor stuk afgezet op de onder- of bovenkant van liefst jonge bladeren van niet al te grote brandnetels. Dit lijkt op de
manier van de gehakkelde aurelia. De eitjes zijn eigenlijk nauwelijks van elkaar
te onderscheiden. De rups van de atalanta is zeer variabel. Hij kan geel zijn met
zwarte vlekken, maar ook helemaal donkerbruin tot zwart. Er worden geen
spinselnesten gevormd. De rupsen leven meestal apart in een huisje dat ze zelf
maken van een of meerdere bladeren. Ze knagen daarvoor de bladsteel voor de
helft door, zodat het blad gaat hangen. Vervolgens lijmen ze de randen van het
blad met spinsel aan elkaar. Zo hebben ze minder last van weer en wind en zijn
ze niet goed zichtbaar voor vijanden.

Dagpauwoog
De dagpauwoog zet haar eitjes af op een hoopje aan de onderkant van brandnetelbladeren. Dit lijkt heel erg op de manier waarop de kleine vos dat doet.
Soms wordt ook hop als waardplant gebruikt. De brandnetels moeten voor de
dagpauwoog op een vochtige bodem staan, in zon of halfschaduw.
De rups van de dagpauwoog is zwart met veel kleine witte puntjes. Er staan
geen doorns op de kop, wat de rups van het landkaartje wel heeft. De jonge
rupsen leven in groepen bij elkaar in een spinsel van samengesponnen bladeren.

Kleine vos
De eitjes van de kleine vos worden, net als bij de dagpauwoog, aan de onderkant
van jonge brandnetelbladeren, op een hoopje afgezet. De kleine vos houdt van
brandnetels die vaak in de volle zon staan. De rups van de kleine vos is zwart
met twee glanzend gele lijnen over de rug en langs de zijkant. Over het hele
lichaam staan geelgroene doorns. De rupsen leven in spinselnesten bij elkaar op
de waardplanten en gaan pas in het laatste stadium uit elkaar.
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Lessuggestie

Brandnetel-eters
Werkvorm:
Veldwerk
Materialen:
Eventueel het schema brandnetelvlinders voor de leerkracht
Uitvoering:
Ga met de kinderen naar buiten en kijk of jullie brandnetels kunnen vinden. Eten
er rupsen van of kan je zelfs eitjes vinden? Zitten de rupsen in groepjes of alleen?
Zijn er nog andere beestjes die brandnetel eten (kevers, slakken)?

Lessuggestie

Brandnetels eten
Werkvorm:
Klassengesprek
Materialen:
Geen, eventueel werkblad 2
Uitvoering:
Praat met de kinderen over de rupsen die brandnetels eten. Wat vinden ze
daarvan? Hoe zouden zij het vinden om altijd hetzelfde te eten? Wat vinden zij
lekker? Weten ze dat je brandnetels kunt eten? Heeft iemand wel eens brandnetels gegeten? Deze les kun je, als je wilt, afsluiten met een brandnetelsoepje. Een
recept kun je vinden op werkblad 2.
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Met de kinderen naar
buiten
Hieronder staat een aantal lessuggesties om uit te voeren als je met de kinderen naar buiten gaat.
Behalve naar vlinders en rupsen kan je ook kijken naar andere beestjes en bloemen.

Lessuggestie

Speuren naar vlinders
Werkvorm:
Veldwerk
Materiaal:
Eventueel de zoekkaart
Uitvoering:
Loop 10 tot 15 minuten rond in het gebied. Hoeveel vlinders zien de kinderen?
Welke kleuren zijn ze? Help eventueel de vlinders te vergelijken met de vlinders
op de zoekkaart.

Lessuggestie

Op zoek naar voedsel
Werkvorm:
Veldwerk
Materiaal:
Geen
Uitvoering:
Ga op zoek naar een vlinder op een bloem.
Stel de volgende vragen om de kinderen goed te laten kijken naar de vlinder:
• Welke kleur heeft de vlinder?
• Op welke kleur bloem zit de vlinder?
• Wat is de vlinder aan het doen?
• Waarom denk je dat vlinders vaak op bloemen zitten?
• Verzin eens een leuke naam voor deze vlinder.
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Lessuggestie

Tekenopdracht
Werkvorm:
Veldwerk, tekenen
Materialen:
Werkblad 1, tekenspullen
Uitvoering:
Neem de kinderen mee naar het gebied dat je hebt uitgezocht. Laat ze op zoek
gaan naar vlinders. Laat ze goed kijken naar de kleuren. Terug in de klas mogen
ze de vlinder van werkblad 1 inkleuren in de kleur van een vlinder die ze buiten
hebben gezien. Ze mogen zelf een naam verzinnen voor de vlinder.
De volgende opdrachten kun je eventueel uitvoeren als er niet veel vlinders zijn:

Lessuggestie

Mĳn mooiste bloem
Werkvorm:
Veldwerk, knutselen
Materialen:
Plastic zakje om bloem mee te nemen
Uitvoering:
De kinderen mogen het mooiste bloempje van de veldwerkplek plukken en
meenemen naar de klas. Daar kunnen ze hem natekenen en een zelfbedachte
naam geven. De bloemen kunnen allemaal worden gedroogd en bijvoorbeeld op
een groot stuk karton worden geplakt. Een mooie poster voor aan de muur! Je
kunt dit een paar keer per jaar doen, zodat je een lente-, zomer- en herfstposter
kunt maken. N.B. Deze opdracht kan alleen worden uitgevoerd op een plek
waar de bloemen ook geplukt mogen worden en wanneer er redelijk wat bloeiende bloemen aanwezig zijn. Er moet natuurlijk wel voldoende voedsel voor de
vlinders overblijven! Wanneer er nog niet zoveel bloeit, kun je ook de opdracht
in groepen laten uitvoeren.

180

Vlinders in de klas | AANVULLEND

Lessuggestie

Rupsen en andere beestjes zoeken
Werkvorm:
Veldwerk
Materialen:
Paraplu, eventueel potjes met luchtgaatjes of loeppotjes
Uitvoering:
Het is vaak niet eenvoudig om buiten rupsen te vinden, want ze zitten meestal
goed verborgen. Er is echter een manier van zoeken die een redelijke kans op
succes biedt.
Kies een struik of een boompje uit en houd daaronder, met de punt naar beneden, een opengeklapte paraplu. Schud vervolgens (met onregelmatige schokken)
aan de struik of de boom. Er zullen nu allerlei diertjes uit de plant in de paraplu
vallen. Niet in elke struik zitten veel dieren. Probeer eens een paar verschillende
uit. Bekijk eventueel de lijst van waardplanten, ook te vinden op www.vlinderstichting.nl.
Als je deze diertjes, nadat ze zijn gevallen, even met rust laat, gaan ze weer
bewegen. Ze zijn dan veel beter zichtbaar en je kunt dan ook beter zien of er
rupsen bij de diertjes zijn. Ook voor rupsen geldt natuurlijk dat het makkelijk is
wanneer ze in een schooltuin te vinden zijn.
Het is overigens in het algemeen niet verstandig om rupsen die je buiten vindt,
te gebruiken om mee te kweken. Je weet niet wat voor rupsen het zijn (van een
beschermde vlinder?) en de kans is groot dat ze geparasiteerd zijn. Ze sterven
dan als ze bijna volgroeid zijn, waarna de larve van de sluipwesp uit de dode
rups kruipt. Dit is voor de kleuters geen leuk gezicht en het is waarschijnlijk een
hele teleurstelling als er geen vlinders uitkomen.
Om te kweken kunnen daarom beter eitjes, rupsen en poppen bij De Vlinderstichting besteld worden. Dit kan via het internet. Op de site www.vlinderstichting.nl ga je naar het kopje ‘koolwitjes in de klas’. Ook voor ‘koolwitjes in de klas’
kun je lespakketten voor groep 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8 van het internet binnenhalen.
Deze lessuggestie is eventueel te combineren met die op de volgende pagina.
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Lessuggestie

Dieren groeperen en tellen
Werkvorm:
Veldwerk
Materialen:
(loep)potjes, potjes met luchtgaatjes, witte doek
Uitvoering
Om de kinderen iets mee te geven van de verscheidenheid van het dierenleven,
kun je ze in groepjes mee naar buiten nemen naar de schooltuin. Laat de kinderen maar eens goed om zich heen kijken.
Hoeveel verschillende bloemen zien ze? Welke kleuren hebben de bloemen?
Zien ze ook dieren? Vinden ze die mooi, vies of eng?
Om de kinderen op een andere manier naar de tuin te laten kijken, kunnen ze
op hun knieën gaan zitten. Wat zien ze dan allemaal?
Ook kun je de kinderen op pad sturen om de dieren die ze zien (voorzichtig!)
te vangen. Vliegende dieren kunnen gevangen worden als ze op een bloem gaan
zitten, lopende dieren in een potje. Je kunt ook een witte doek onder een struik
leggen en de leerlingen voorzichtig laten schudden aan de takken. Er komen dan
vast allerlei dieren op het doek terecht. Spreek bijvoorbeeld af dat je na een
bepaalde tijd de vangsten naast elkaar zet.
Je kunt dan de leerlingen vragen om dieren die op elkaar lijken bij elkaar te
zetten en de totale ‘opbrengst’ tellen. Als ze dat hebben gedaan, kunnen ze elke
groep een naam geven.
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Buiten vlinders kĳken met
het 3de t/m 6de leerjaar
Vlinders,rupsen en poppen

Informatie voor de leerkracht
Eitjes, rupsen en poppen zoeken
Als er vlinders vliegen in de tuin, dan zijn ze makkelijk te vinden. Voor de eitjes,
rupsen en poppen is dat een stuk lastiger. Om zich te beschermen tegen vijanden doen zij er meestal van alles aan om juist niet op te vallen. Enkele tips die je
de leerlingen kunt meegeven zijn:
Eitjes
Deze kun je vooral vinden op de blaadjes van planten. Meestal leggen vlinders ze
op de onderkant, zodat je ze niet zomaar ziet. Bovendien zijn ze heel klein, zodat
je echt goed moet kijken!

Rupsen
Rupsen eten van planten. Als je aangevreten bladeren ziet, kun je ze daar zoeken.
Maar let op, want sommige rupsen hebben dezelfde kleur als de plant waar ze
op zitten en zijn goed gecamouﬂeerd. Dan hopen ze dat ze niet gezien worden
door vijanden. Soms zijn rupsen juist heel fel gekleurd. Daarmee zeggen ze tegen
vijanden: “Pas op, eet mij niet, ik ben giftig.”

Poppen
Poppen zijn helemaal lastig te vinden. Ze hangen aan planten of liggen stil op of
in de grond. Soms zoeken de rupsen liever een hoog plekje om zich daar te verpoppen. Het is extra moeilijk om ze te vinden omdat ze altijd heel onopvallend
van kleur zijn.
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Lessuggestie

Op zoek naar vlinders
Werkvorm:
Veldwerk
Materialen:
Werkblad 1, zoekkaart ‘Vlinders kijken’.
Uitvoering:
Neem de kinderen in groepjes mee naar buiten. Bedenk van te voren welke
vlinders je kunt tegenkomen op het moment dat je naar buiten gaat. Dit kun je
doen met behulp van de vliegtijdentabel die je op de site van De Vlinderstichting
vindt. Eventueel kun je de kinderen in de klas daarover laten nadenken en kunnen ze zelf een zoekkaart van dat moment maken door de betreffende vlinders
van een gekopieerde zoekkaart uit te knippen en op een A4-tje te plakken. Van
elke vlinder die ze zien, kunnen ze op werkblad 1 de datum invullen en de naam
van de vlinder. Daarnaast moeten ze iets beter naar de vlinder kijken om de
vraag “Wat deed hij?” te beantwoorden.
De volgende opdrachten kun je eventueel uitvoeren als er niet veel vlinders zijn:

Lessuggestie

Bloembezoekers
Werkvorm:
veldwerk
Materialen:
werkblad 2
Uitvoering:
De verschillende insecten hebben ieder hun eigen voorkeur voor bloemen. Dat
heeft onder meer te maken met de kleur van de bloem. Op werkblad 2 kunnen de kinderen van drie verschillende bloemen aangeven hoeveel bezoekers
ze erop tegenkomen. Welke kleuren bloemen worden vaak bezocht? Later in
de klas kun je terugkoppelen of er een verband is tussen een soort vlinder en
bijvoorbeeld een bepaalde kleur bloemen.
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Lessuggestie

Rupsen en andere beestjes zoeken
Werkvorm:
Veldwerk
Materialen:
Paraplu, eventueel potjes met luchtgaatjes of loeppotjes
Uitvoering:
Het is vaak niet eenvoudig om buiten rupsen te vinden, want ze zitten meestal
goed verborgen. Er is echter een manier van zoeken die een redelijke kans op
succes biedt.
Kies een struik of een boompje uit en houd daaronder, met de punt naar beneden, een opengeklapte paraplu. Schud vervolgens (met onregelmatige schokken)
aan de struik of de boom. Er zullen nu allerlei diertjes uit de plant in de paraplu
vallen. Niet in elke struik zitten veel dieren. Probeer eens een paar verschillende
uit. Bekijk eventueel de lijst van waardplanten, ook te vinden op www.vlinderstichting.nl.
Als je deze diertjes, nadat ze zijn gevallen, even met rust laat, gaan ze weer
bewegen. Ze zijn dan veel beter zichtbaar en je kunt dan ook beter zien of er
rupsen bij de diertjes zijn. Ook voor rupsen geldt natuurlijk dat het makkelijk is
wanneer ze in een schooltuin te vinden zijn.
Het is overigens in het algemeen niet verstandig om rupsen die je buiten vindt,
te gebruiken om mee te kweken. Je weet niet wat voor rupsen het zijn (van een
beschermde vlinder?) en de kans is groot dat ze geparasiteerd zijn. Ze sterven
dan als ze bijna volgroeid zijn, waarna de larve van de sluipwesp uit de dode
rups kruipt. Dit is voor de kinderen geen leuk gezicht en het is waarschijnlijk een
hele teleurstelling als er geen vlinders uitkomen.
Om te kweken kunnen daarom beter eitjes, rupsen en poppen bij De Vlinderstichting besteld worden. Dit kan via het internet. Op de site www.vlinderstichting.nl ga je naar het kopje ‘koolwitjes in de klas’. Ook voor ‘koolwitjes in de klas’
kun je lespakketten voor groep 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8 van het internet binnenhalen.
Deze lessuggestie is eventueel te combineren met die op de volgende pagina.
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Lessuggestie

Dieren groeperen en tellen
Werkvorm:
Veldwerk
Materialen:
(loep)potjes, potjes met luchtgaatjes, witte doek
Uitvoering
Om de kinderen iets mee te geven van de verscheidenheid van het dierenleven, kun je ze in groepjes mee naar buiten nemen naar de schooltuin. Laat de
kinderen maar eens goed om zich heen kijken. Hoeveel verschillende bloemen
zien ze? Welke kleuren hebben de bloemen? Zien ze ook dieren? Vinden ze die
mooi, vies of eng? Om de kinderen op een andere manier naar de tuin te laten
kijken, Kunnen ze op hun knieën gaan zitten. Wat zien ze dan allemaal? Ook kun
je de kinderen op pad sturen om de dieren die ze zien (voorzichtig!) te vangen.
Vliegende dieren kunnen gevangen worden als ze op een bloem gaan zitten,
lopende dieren in een potje. Je kunt ook een witte doek onder een struik leggen
en de leerlingen voorzichtig laten schudden aan de takken. Er komen dan vast
allerlei dieren op het doek terecht. Spreek bijvoorbeeld af dat je na een bepaalde tijd de vangsten naast elkaar zet. Je kunt dan de leerlingen vragen om dieren
die op elkaar lijken bij elkaar te zetten en de totale ‘opbrengst’ tellen. Als ze dat
hebben gedaan, kunnen ze elke groep een naam geven.

Lessuggestie

Tekenopdracht
Werkvorm:
Tekenen
Materialen:
Blanco papier, potloden, plankje als tekentafel
Uitvoering:
Van april tot in oktober zijn buiten bloeiende planten te vinden. Met een tekenopdracht leren de kinderen goed te kijken naar de plant. Hoe ziet de bloem
er precies uit? Kun je de meeldraden en de stamper zien? En hoeveel bloemblaadjes zijn er? Ook de stengel en de bladeren zijn bij elke plant weer anders.
Wat is de vorm van de stengel? En van de bladeren? Hoe lopen de nerven op
de bladeren? En zitten er haartjes op de stengel en bladeren?
Terugkoppeling: Terug in de klas kunnen de kinderen eventueel hun plant zelf
een naam geven die gebaseerd is op de eigenschappen die ze hebben gezien.
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Brandnetelvlinders
Vlindervrouwtjes zetten hun eitjes af op planten waar de rupsen van kunnen eten. Deze planten
noemen we waardplanten. Voor iedere vlindersoort kunnen dit weer andere planten zijn. Er zijn
vijf dagvlinders in ons land die de brandnetel als waardplant hebben: de atalanta, dagpauwoog, landkaartje, gehakkelde aurelia en kleine vos. Deze vlinders noemen we voor het gemak ook wel eens
brandnetelvlinders.

Informatie voor de leerkracht

Hoewel het niet altijd makkelijk is om rupsen op brandnetels te vinden, is het
zoeken naar rupsen op brandnetels wel een onderwerp dat de leerlingen erg
aanspreekt. Het idee dat er rupsen zijn die hun hele leven brandnetels eten...
De voorbereiding bestaat uit het zoeken van een geschikte plek om naar rupsen
te zoeken. Om teleurstelling te voorkomen, is het aan te raden om zelf in de gaten te houden wanneer er rupsen zitten. Het is belangrijk om in de juiste tijd op
zoek te gaan naar rupsen. In het schema is te zien in welke periode de rupsen
van elke soort te vinden zijn. Mei is bijvoorbeeld een goede maand om rupsen
te gaan zoeken.
Brandnetels met eitjes en rupsen
Hoe weet je nu van welke vlinder de eitjes of rupsen zijn die je vindt op een
brandnetel? Allereerst zegt de locatie van de brandnetels al iets. Sommige vlinders
houden van zonnige plekjes, andere vlinders juist van schaduwrijke plekken. Daarnaast is ook de wijze waarop de eitjes zijn afgezet en het uiterlijk van de rupsen
per soort verschillend. Met het onderstaande schema is te achterhalen van welke
dagvlinder de eitjes of rupsen op brandnetels zijn. Maar het is beslist niet eenvoudig, sommige rupsen lijken erg op elkaar. Het schema is niet volledig. Alleen
de rupsen van dagvlinders zijn opgenomen. De rupsen van de nachtvlinders die
ook van brandnetels leven, staan er niet bij. Het is namelijk veel te moeilijk om
deze onderling van elkaar te onderscheiden. De nachtvlinderrupsen zijn wel goed
te onderscheiden van rupsen van dagvlinders omdat ze geen doorns op hun lijf
hebben. Alle dagvlinderrupsen hebben dat wel.
Schema brandnetelvlinders
Vlinder
Landkaartje
Gehakkelde
Aurelia

Plek brandnetel Eitjes
Bos/bosrand
Snoertje
Bos/bosrand
Los eitje

Periode rups
Mei-okt
Apr-aug

Atalanta

Half beschaduw- Los eitje
de plekken in bos
of bosrand

Juni-okt

Dagpauwoog

vochtige plekHoopje eitjes
ken in de zon of
halfschaduw
Meestal volle zon Hoopje eitjes

Mei-begin okt

Kleine vos

Mei-aug

Uiterlijk rups
Zwart
Zwart met oranje-bruine strepen en
een witte rug
Meestel donkerbruin tot zwart,
soms geel met
zwarte vlekken
Zwart met kleine
witte puntjes

Leefwijze rups
In groepen
Alleen
Allen of in kleine
groepen, in opgerold blad, geen
spinselnesten
In spinsel in
groepen

Zwart met gele
strepen

In spinsel in
groepen
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Landkaartje
Als je aan de onderkant van een brandnetelblad een snoertje van eitjes tegenkomt, dan heb je zonder meer te maken met het landkaartje. Dat is de enige
brandnetelvlinder die op deze manier eitjes legt. De eitjes worden meestal afgezet op de bovenste bladeren van half beschaduwde brandnetels.
De rupsen van het landkaartje zijn zwart met roodbruine doorns. Op de kop
bevinden zich ook twee doorns. Deze doorns onderscheiden de rups van het
landkaartje van die van de dagpauwoog. De rupsen leven in groepen bij elkaar.

Gehakkelde aurelia
De eitjes van de gehakkelde aurelia worden stuk voor stuk afgezet, aan de
randen van de bladeren. De rupsen van de gehakkelde aurelia zijn heel goed
te herkennen. Ze zijn zwart met oranje-bruine lengtestrepen en een witte vlek
over de achterste helft van de rug. De doorns op de rug zijn op die plek ook
wit, de overige doorns zijn oranje-bruin. Door die witte rug lijkt de rups wel een
beetje op een vogelpoepje.

Atalanta
De eitjes van de atalanta worden stuk voor stuk afgezet op de onder- of bovenkant van liefst jonge bladeren van niet al te grote brandnetels. Dit lijkt op de
manier van de gehakkelde aurelia. De eitjes zijn eigenlijk nauwelijks van elkaar te
onderscheiden.
De rups van de atalanta is zeer variabel. Hij kan geel zijn met zwarte vlekken,
maar ook helemaal donkerbruin tot zwart. Er worden geen spinselnesten
gevormd. De rupsen leven meestal apart in een huisje dat ze zelf maken van
een of meerdere bladeren. Ze knagen daarvoor de bladsteel voor de helft door,
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zodat het blad gaat hangen. Vervolgens lijmen ze de randen van het blad met
spinsel aan elkaar. Zo hebben ze minder last van weer en wind en zijn ze niet
goed zichtbaar voor vijanden.

Dagpauwoog
De dagpauwoog zet haar eitjes af op een hoopje aan de onderkant van brandnetelbladeren. Dit lijkt heel erg op de manier waarop de kleine vos dat doet.
Soms wordt ook hop als waardplant gebruikt. De brandnetels moeten voor de
dagpauwoog op een vochtige bodem staan, in zon of halfschaduw.
De rups van de dagpauwoog is zwart met veel kleine witte puntjes. Er staan
geen doorns op de kop, wat de rups van het landkaartje wel heeft. De jonge
rupsen leven in groepen bij elkaar in een spinsel van samengesponnen bladeren.

Kleine vos
De eitjes van de kleine vos worden, net als bij de dagpauwoog, aan de onderkant
van jonge brandnetelbladeren, op een hoopje afgezet. De kleine vos houdt van
brandnetels die vaak in de volle zon staan.
De rups van de kleine vos is zwart met twee glanzend gele lijnen over de rug
en langs de zijkant. Over het hele lichaam staan geelgroene doorns. De rupsen
leven in spinselnesten bij elkaar op de waardplanten en gaan pas in het laatste
stadium uit elkaar.
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Lessuggestie

Op zoek naar rupsen
Werkvorm:
Onderzoek
Materialen:
werkblad 3, eventueel werkblad 4 (zelfde als 3-4)
Periode:
Zie schema, juni is bijvoorbeeld een goede maand
Uitvoering:
Zoek eerst een goede plek om rupsen op brandnetels te bekijken. Verdeel de
leerlingen in groepjes en laat ze de brandnetels afspeuren naar rupsen en eitjes.
Op het werkblad kunnen ze hun bevindingen invullen. Terug in de klas kun je
klassikaal met behulp van de ingevulde vragen en het schema op pagina 10 proberen te achterhalen welke vlinder bij de rups hoort.

Lessuggestie

Brandnetel-eters
Werkvorm:
Veldwerk
Materialen:
Eventueel het schema brandnetelvlinders voor de leerkracht
Uitvoering:
Ga met de kinderen naar buiten en kijk of jullie brandnetels kunnen vinden. Eten
er rupsen van of kan je zelfs eitjes vinden? Zitten de rupsen in groepjes of alleen?
Zijn er nog andere beestjes die brandnetel eten (kevers, slakken)?

190

Vlinders in de klas | AANVULLEND

Lessuggestie

Brandnetels eten
Werkvorm:
Klassengesprek
Materialen:
Geen, eventueel werkblad 2
Uitvoering:
Praat met de kinderen over de rupsen die brandnetels eten. Wat vinden ze
daarvan? Hoe zouden zij het vinden om altijd hetzelfde te eten? Wat vinden zij
lekker? Weten ze dat je brandnetels kunt eten? Heeft iemand wel eens brandnetels gegeten? Deze les kun je, als je wilt, afsluiten met een brandnetelsoepje. Een
recept kun je vinden op werkblad 2.

Met de kinderen naar
buiten
Hieronder staat een aantal lessuggesties om uit te voeren als je met de kinderen naar buiten gaat.
Behalve naar vlinders en rupsen kan je ook kijken naar andere beestjes en bloemen.

Lessuggestie

Speuren naar vlinders
Werkvorm:
Veldwerk
Materiaal:
Eventueel de zoekkaart
Uitvoering:
Loop 10 tot 15 minuten rond in het gebied. Hoeveel vlinders zien de kinderen?
Welke kleuren zijn ze? Help eventueel de vlinders te vergelijken met de vlinders
op de zoekkaart.

Vlinders in de klas | AANVULLEND

191

Lessuggestie

Op zoek naar voedsel
Werkvorm:
Veldwerk
Materiaal:
Geen
Uitvoering:
Ga op zoek naar een vlinder op een bloem.
Stel de volgende vragen om de kinderen goed te laten kijken naar de vlinder:
• Welke kleur heeft de vlinder?
• Op welke kleur bloem zit de vlinder?
• Wat is de vlinder aan het doen?
• Waarom denk je dat vlinders vaak op bloemen zitten?
• Verzin eens een leuke naam voor deze vlinder.

Lessuggestie

Gedrag van vlinders
Werkvorm:
Veldwerk
Materialen:
zoekkaart, bijlage ‘vlinders kijken en herkennen’, eventueel waardplantenlijst
met de planten waarop de vlinders hun eitjes leggen; beide te vinden op www.
vlinderstichting.nl.
Uitvoering:
Vertel de leerlingen dat de vlinders verschillend gedrag vertonen. Noem het
voorbeeld van de twee algemene blauwtjes. Laat de leerlingen uitzoeken welke
vlinders speciaal gedrag vertonen. Hiervoor kunnen ze een kopie gebruiken van
de bijlage ‘vlinders kijken en herkennen’. Tijdens het veldwerk kunnen de leerlingen op het gedrag van de vlinders letten. Bespreek het waargenomen gedrag
naderhand in de klas.
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Aanvullend lespakket
Tuinideeën voor
leerkrachten en leerlingen
van de basisschool
In de ene tuin vinden vlinders het ﬁjner dan in de andere tuin. Waarom is dat zo? Wat voor eisen
stellen vlinders aan een tuin?
Warmte om te kunnen vliegen
Net als alle andere insecten zijn vlinders koudbloedige dieren. Dit betekent dat
ze niet, zoals wij, altijd 37°C zijn. Hun temperatuur is afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. Ze hebben de warmte van de zon nodig om te kunnen
vliegen. Pas als het warm is, worden ze actief. Dagvlinders kunnen pas vliegen
als hun lichaamstemperatuur tenminste 20°C is, maar 30°C is beter. Op een
zonnige warme dag is dat geen probleem: door met zijn vleugels wijduit te gaan
zitten, vangt de vlinder zoveel mogelijk zonnewarmte op. Als de vlinder warm genoeg is, sluit hij zijn vleugels weer of gaat een eindje vliegen. Vooral op beschutte
plekjes kan het lekker warm worden. Daarom kun je vlinders vaak vinden in de
luwte van struiken, heggen, houtwallen of bosranden. Maar op koude, bewolkte
dagen houden ze zich schuil.
Voedsel voor de vlinders
Hoewel elke vlinder voedsel nodig heeft, drinkt niet elke vlinder van dezelfde
soort bloemen. Er zijn zelfs vlinders die helemaal niets drinken. Zij hebben als
rups zoveel gegeten dat ze nog voldoende vetreserve hebben om te kunnen
leven. Maar de meeste vlinders leven van nectar. Vooral de vrouwtjes hebben
die nodig om eitjes aan te maken. Nectar is stroperig vocht van bloemen. Daarin
zitten suiker en kleine hoeveelheden eiwitten en vitamines. De planten waaruit
vlinders de nectar halen, noemen we nectarplanten.
Vlinders bezoeken vooral graag gele en blauwe bloemen, maar ze zijn ook wel
op andere kleuren te vinden. Ze zuigen de nectar op met hun lange roltong.
Soms raken ze hierbij ook de meeldraden en de stampers van de bloem aan en
kunnen op die manier de bloem bestuiven. Zo proﬁteert de bloem ook van het
bezoek van de vlinder.
Behalve nectar uit bloemen eten sommige vlinders nog ander voedsel. Atalanta’s
en dagpauwogen zijn dol op rottend fruit. Kijk in het najaar maar eens in een
boomgaard of probeer ze te lokken met wat rotte appels of pruimen in de tuin.
De grote weerschijnvlinder drinkt het vocht uit mest of dode dieren. Smaken
verschillen!
Voedsel voor de rupsen
Rupsen zijn erg kieskeurige eters. De meeste vlinders leggen hun eitjes dan ook
op planten die later door de rups gegeten zullen worden. Deze planten noemen
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we de waardplanten van de vlinder. Meestal zijn dit wilde plantensoorten. Iedere
soort heeft zo zijn eigen voorkeur. Sommige rupsen leven van grassen, andere
van kruiden of bladeren van bomen en struiken. Veel rupsen lusten maar een of
enkele soorten waardplanten. De kleine vos eet bijvoorbeeld alleen maar brandnetels. Andere rupsen eten alleen planten uit één familie, zoals de rupsen van
de kleine vuurvlinder, die verschillende soorten zuring eten. Ook zijn er rupsen
die niet erg kieskeurig zijn; de rupsen van het bruin zandoogje eten bijvoorbeeld
vrijwel alle soorten grassen.
Bomen en planten als oriëntatie en beschutting
In een open weiland of in een eenzijdig bos zul je weinig vlinders tegenkomen.
Vlinders zitten het liefst op beschutte plekjes waar ze zich op kunnen warmen in
de zon. Hier doen ze energie op om verder te vliegen. Een gevarieerd landschap
met afwisselend struiken, bomen en planten helpt hen zich te oriënteren in het
landschap.

Lessuggestie

Wat willen vlinders?
Werkvorm:
Zelfstandig en kringgesprek
Materiaal:
Werkblad 1, werkblad 2
Tĳdsduur:
Ongeveer 20 minuten.
Uitvoering:
Praat samen met de kinderen wat zij nodig hebben om te (over)leven. Op werkblad 1 vind je een verhaaltje over de leefomgeving van vlinders. De leerlingen
kunnen hieruit de eisen halen die vlinders aan hun leefomgeving stellen. Laat ze
het verhaal horen of zelf lezen en de vraag beantwoorden. De grotere kinderen
kun je eerst zelf wat eisen laten verzinnen voordat je het verhaaltje voorleest of
laat lezen.
Probeer deze eisen met de leerlingen te vertalen naar de tuin. Wat zou er
allemaal in de tuin moeten komen? Noteer de suggesties. Als je deze les geeft
voordat je met een vlindertuin bij school begint, kan een aantal van de suggesties
van de leerlingen in de praktijk worden gebracht. Als afsluiting kun je ze eventueel de kleurplaat op werkblad 2 laten maken.
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Lessuggestie

Een tuin vol vlinders?
Werkvorm:
Kringgesprek
Materiaal:
Geen
Tĳdsduur:
Ongeveer 15 minuten.
Uitvoering:
Als het lente of zomer is (en er dus wat bloeit) kun je de kinderen over hun
eigen tuin laten nadenken of over een andere tuin die ze kennen, bijvoorbeeld
bij opa en oma, of de schooltuin. Zien ze daar veel vlinders? Zo ja: waardoor zou
dat komen? Vragen die je bijvoorbeeld kunt stellen: staan er veel bloemen in de
tuin? hebben ze een schutting of een haag als afscheiding? Wordt er ﬂink geschoffeld zodat er veel zwarte aarde te zien is of staan overal planten of mos? Hebben ze een net gemaaid grasveld of een met bloemen erin? Of alleen stenen? Als
ze niet veel vlinders zien: hoe kan de tuin vlindervriendelijker gemaakt worden?

Van schooltuin naar
vlindertuin
In de ene tuin vinden vlinders het ﬁjner dan in de andere tuin. Waarom is dat zo? Wat voor eisen
stellen vlinders aan een tuin?
In dit hoofdstuk geven we aan wat je kunt doen om een bestaande schooltuin
om te vormen tot vlindertuin. Het belangrijkste aandachtspunt daarbij is het
zorgen voor voedsel voor de vlinders door het planten van nectarplanten.
Wat is een vlindertuin?
Een vlindertuin is een tuin die is aangepast aan de wensen van vlinders. In de
volgende hoofdstukken bespreken we hoe je de schooltuin kunt inrichten voor
vlinders en waar je op moet letten als je de tuin gaat onderhouden.
Een vlindertuin? Dat is toch zo’n tropische kas met van die mooie felgekleurde
vlinders? In de dierentuin in Antwerpen hebben ze inderdaad een tropische vlindertuin. Maar als wij het over een vlindertuin hebben, bedoelen we eigenlijk een
‘gewone’ tuin waarin planten staan die voedsel geven voor vlinders en rupsen,
met variatie in beplanting, voldoende warme, beschutte plekjes tegen de wind en
regen en veilige plekjes waar vlinders kunnen overwinteren.
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Vlindertuinen zijn er in verschillende gradaties. Sommige zijn groot, andere klein.
En sommige zien er netjes uit, andere juist slordig. Je hoeft niet de hele tuin op
de schop te nemen om er een vlindertuin van te maken. De eenvoudigste vlindertuin maak je door het planten van een vlinderstruik. Ons advies voor mensen
met weinig tijd voor de tuin is dan ook: plaats een aantal nectarplanten op een
zonnige plek in de tuin en je hebt al een hele goede vlindertuin. Maar voor wie
meer tijd heeft, is het natuurlijk leuker en leerzamer om meer te doen voor de
vlinders. In deze hoofdstukken vind je daarvoor voldoende tips.
Café, hotel of woonplaats
Je kunt in de tuin vooral veel nectarplanten neerzetten. Vlinders en andere
bloembezoekers zullen dan kortere of langere tijd in je ‘café’ verblijven en, nadat
ze hun dorst gelest hebben, weer verder vliegen. Je kunt ze ook een plekje
voor de nacht of de winter geven, bijvoorbeeld in afgestorven plantenstengels,
stapelmuurtjes, oude stronken, takkenbossen of tussen halfverteerde bladeren.
Als je de vlinders ook nog de mogelijkheid biedt zich in de tuin voort te planten,
maak je een echte woonplaats voor ze. Dat houdt in dat er voedselplanten van
de rupsen moeten groeien.
Kan iedereen een vlindertuin aanleggen?
Ja zeker! Het enige wat je in feite nodig hebt is een stukje grond, een aantal goede planten en een enthousiaste leraar of ouder die er wat tijd in wil steken. Zet
bijvoorbeeld in de schoolkrant een oproep voor een ouder die van tuinieren
houdt.
Als je eerst eens wat meer te weten wilt komen over vlindertuinen en wat je
daar zoal mee kunt, zou je eens een kijkje kunnen nemen bij andere vlindertuinen. Kijk ook eens op www.locdevlinder.be.
Beginnen met een vlindertuin
Een bestaande schooltuin is op een eenvoudige manier aantrekkelijker te maken
voor vlinders. Vlinders zijn vooral op zoek naar nectar. Zorg voor nectarplanten
in de tuin die bloeien vanaf maart tot en met september. Met een beetje geluk
komen daar veel vlinders op af. Maar in de tuin kun je op meer manieren rekening houden met vlinders. We bespreken het omvormen van een schooltuin tot
vlindertuin aan de hand van de eisen van de vlinders:
• Voedsel voor de vlinders Voedsel voor de rupsen Warmte
• Beschutte plekken
• Overwinteringsplekken
Bovenstaande eisen kun je in feite samenvatten door te streven naar zoveel
mogelijk variatie in de tuin.
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Voldoen aan de eisen van
vlinders
Voedsel voor de vlinders
Vlinders leven van nectar uit bloemen. Lang niet alle bloeiende planten hebben
nectar. Welke planten kun je nu het beste neerzetten? Voor scholen die maar
over een klein stukje grond beschikken, hebben we alvast een selectie gemaakt.
Vlinderplanten Top-10:
1. Buddleja – vlinderstruik (kies voor de steriele variant die niet woekert)
2. Verbena bonariensis - ijzerhard
3. Knautia arvensis - beemdkroon
4. Hesperis spectabile - damastbloem
5. Sedum spectabile - hemelsleutel
6. Echinacea purpurea - Zonnehoed
7. Eupatorium purpureum - koninginnenkruid
8. Lavendula ‘Munstead Var’- lavendel
9. Erysimum ‘Bowles Mauve’- vaste muurbloem
10. Tagetes spec.- enkelbloemige afrikaantjes
Meer informatie over deze planten vind je in bijlage 1. Het is erg belangrijk dat
vlinders in het voorjaar, in de zomer én in de herfst voedsel kunnen vinden. In
een vlindertuin moet je dus ook zorgen voor een spreiding in de bloeitijden van
de planten. De Vlinderplanten Top-10 is zo samengesteld, dat de combinatie van
deze planten van het voorjaar tot laat in de herfst nectar biedt voor vlinders.
Meer soorten vlinderplanten vind je op www.vlinderstichting.nl/ vlinderplanten-top-50
Waar zet je de planten neer?
Zoals we al in ‘Wat willen vlinders’ hebben gezien, houden vlinders niet van wind
en schaduw. We raden daarom aan de planten in ieder geval op een zonnige, beschutte plek neer te zetten. Af en toe in de schaduw mag ook; sommige planten
groeien daar beter. Planten stellen ieder hun eigen eisen aan de hoeveelheid licht,
schaduw en voedselrijkheid van de bodem waarbij ze optimaal groeien.
Waardplanten voor de vlinders
Rupsen hebben ook voedsel nodig. Zie ook ‘Voedsel voor de rupsen’. De grote
brandnetel is een van de voornaamste waardplanten. Rupsen van de kleine vos,
dagpauwoog, landkaartje en atalanta leven ervan. Voor ons betekenen brandnetels iets anders: ze prikken. Als je ze voor vlinders wilt laten staan, is het dus
verstandig om dit in een hoekje van de tuin te doen. Je kunt ze ook in een pot
zetten, om te voorkomen dat ze andere planten overwoekeren. De brandnetelplanten kunnen beter niet in de schaduw staan als je wilt dat vlinders er eitjes op
leggen.
Om verschillende rupsen voedsel te bieden, moet je verschillende soorten
planten in de tuin zetten. De rupsen van het groot en klein koolwitje leven
van koolplanten. Het boomblauwtje heeft weer een andere smaak: de rupsen
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houden van klimop, heide en hulst. In bijlage 2 vind je een uitgebreidere lijst van
waardplanten.
Ook zonder waardplanten komen er wel vlinders in de tuin, wanneer er maar
voldoende nectaraanbod is. Maar als er wel waardplanten in de tuin staan kun je
met een beetje geluk niet alleen vlinders, maar ook eitjes, rupsen of poppen in
de tuin vinden.
Warmte
Een goede vlindertuin ligt op een zonnige en tegen de wind beschutte locatie.
Vlinders zijn namelijk koudbloedig. Dat betekent dat hun lichaamstemperatuur
afhankelijk is van de temperatuur van de omgeving. Vlinders kunnen pas vliegen
als hun lichaamstemperatuur tenminste 20°C bedraagt. Daarom is de zonnige en
beschutte ligging van de tuin zo belangrijk.
Beschutte plekken
Een vlinder is een teer dier. Als het waait of regent, zoeken vlinders beschutte
plekken op, waar ze afwachten tot het weer beter wordt. Door het planten van
struiken of heggen kun je dergelijke beschutte plekken maken. Zo is het bijvoorbeeld gunstig om een haag (met uiteraard vlindervriendelijke soorten struiken)
aan te leggen aan de kant waar de meeste wind vandaan komt. Meestal is dat de
noord-westkant van de tuin. De haag breekt de wind en zorgt voor luwe plekken zodat het lekker warm wordt als de zon daar kan schijnen. Een dergelijke
luwe plek is ideaal voor vlinders.
Overwinteringsplekken
Als het in september en oktober weer kouder wordt, gaan de vlinders in winterrust. Sommige soorten doen dat als vlinder, andere als pop, rups of eitje. In
de tuin moeten dus ook plekken zijn waar de vlinders zich kunnen verschuilen.
Dit doen ze bijvoorbeeld tussen snoeihout of dode, droge plantenresten. Dode
planten kun je dus het beste maar gewoon laten staan in de tuin. Voor bladeren
geldt hetzelfde. Ook andere dieren (vogels of egels) verstoppen zich vaak in
dergelijke hoekjes van de tuin.
Variatie
Vlinders gebruiken planten om zich te oriënteren. Ze doen dit ongeveer op
dezelfde manier als wij onze omgeving herkennen aan sommige gebouwen. Als
alle planten er hetzelfde uit zien, verdwalen ze. Nu is een schooltuin meestal niet
zo groot, dus zal het verdwalen wel meevallen. Maar vlinders voelen zich wel
prettiger in een omgeving waar een variatie is in zowel hoge als lage planten. Dit
maakt het ook makkelijker voor de mannetjes en vrouwtjes om elkaar te vinden,
omdat de mannetjes vaak hoge planten als ‘uitkijkpost’ gebruiken om vrouwtjes
te zoeken.
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Een nieuwe vlindertuin
aanleggen
Het omvormen van een bestaande tuin tot vlindertuin is betrekkelijk eenvoudig.
Het aanleggen van een nieuwe vlindertuin vereist echter meer kennis dan we in
dit lespakket kunnen uitleggen. De aanwezige bodem en de ligging van de tuin
zijn bijvoorbeeld belangrijke aspecten bij het maken van een ontwerp voor de
tuin. Vaak is het dan ook verstandig om een tuinarchitect of een hovenier in te
schakelen voor het maken van een ontwerp en het aanleggen van de tuin. Dit
zijn echter kostbare zaken, dus er zal ook gezocht moeten worden naar een
budget hiervoor.
Wanneer er de mogelijkheden voor zijn, kunnen de kinderen bij de aanleg van
de tuin betrokken worden. Wellicht zijn er enthousiaste ouders of vrijwilligers die
daarbij willen begeleiden. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld onder begeleiding
een paadje aanleggen of planten in de grond zetten.
Kijkt u eens naar werkblad 2a, b en c. U denkt waarschijnlijk dat werkblad c de
enige echte vlindertuin is. Toch zijn vlinders ook al heel blij met de tuin op werkblad 2b. Met een paar aanpassingen kunt u een tuin al aantrekkelijk maken voor
vlinders. De juiste plantkeuze is belangrijk. Bijvoorbeeld: klimop langs de schutting
geeft beschutting en klimop is ook een voedselplant voor de rupsen van het
boomblauwtje.

Lessuggestie

Maak je eigen vlindertuin (lagere graad)
Lesvorm:
Kringgesprek, individueel werken
Materiaal:
Werkblad 2a,b en c, tekenspullen, verschillende kleuren crêpepapier of gekleurd
karton
Tĳdsduur:
Ongeveer 45 minuten
Uitvoering:
Op werkblad 2a is een erg lege tuin te zien. Denken de kinderen dat vlinders
zich daar thuis voelen? Waarschijnlijk niet… Laat de kinderen nadenken over
de manier waarop de tuin vlindervriendelijker te maken is. Laat ze eventueel
werkblad 2b zien: met een paar aanpassingen vinden vlinders het al veel ﬁjner in
een tuin. Ze kunnen in de tuin gras, bloemen, boompjes en planten maken door
bijvoorbeeld propjes gekleurd crêpepapier voor de bloemen en bladeren in de
tuin te plakken of de planten (en eventuele andere details) van gekleurd karton
te maken en op te plakken. Eventueel kunnen ze werkblad 2b en c inkleuren. De
tuin op werkblad 2c is een echte natuurtuin, maar voor vlinders is de tuin op
werkblad 2b ook al een ﬁjne plek.
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Lessuggestie

Ontwerp je eigen vlindertuin
(hogere graad)
Werkvorm:
Tekenen
Materialen:
Plattegrond van het schoolterrein
Tĳdsduur:
30 - 45 minuten
Uitvoering:
Wanneer de school zelf de mogelijkheid heeft een vlindertuin aan te leggen, kun
je de leerlingen laten nadenken over het ontwerp. Maak een plattegrond van het
terrein, kopieer deze voor alle leerlingen en laat ze er een vlindertuin in tekenen.
Laat de leerlingen eerst bedenken welke symbolen ze voor een plant, een boom,
stenen en dergelijke gaan gebruiken. De leukste ideeën kunnen worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp.

Lessuggestie

Vlindertuin inrichten
Werkvorm:
Veldwerk
Materialen:
Divers tuingereedschap
Uitvoering:
Kinderen kunnen heel goed helpen bij het inrichten van de vlindertuin bij school.
Vooral het planten en zaaien is hiervoor geschikt. Wanneer daar voldoende
ruimte voor is, kun je een groep kinderen bijvoorbeeld een stukje grond in de
tuin laten adopteren. Zij zorgen dan voor het zaaien en verzorgen van de plantjes in ‘hun’ tuintje.
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Onderhoud?
Denk aan de vlinders
Een vlindertuin aanleggen is leuk, maar de tuin moet ook onderhouden worden. Op welke manier
en hoe vaak dat nodig is, hangt af van de inrichting van de tuin. Als de tuin is aangelegd door een
hovenier, kan hij wellicht aangeven welk onderhoud je moet doen. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe
je bij het onderhoud rekening kunt houden met vlinders. Ook bespreken we welke werkzaamheden
de kinderen in de tuin kunnen doen.
Snoeien of uitdunnen van planten
Bij het snoeien of uitdunnen van planten is het belangrijk te letten op het tijdstip
waarop dit gebeurt. Dit is voor elke plant anders en hangt samen met hun
bloeitijd. Informatie hierover is te vinden in diverse tuinboeken. Vlinderstruiken
kun je bijvoorbeeld voor een gedeelte in februari en voor een gedeelte in maart
snoeien. Zo verleng je de bloeiperiode van de plant.
Bij sommige planten, zoals de kogeldistel en de vlinderstruik, is het gunstig om
uitgebloeide bloemen meteen af te knippen, omdat zij in hetzelfde jaar dan
nogmaals bloeien (en dus nectar produceren). En dat is alleen maar goed voor
de vlinders!
Bestrĳdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen zijn in de vlindertuin uit den boze; Veel mensen gebruiken
giftige stoffen als er luizen of rupsen op hun planten zitten want die zorgen ervoor dat planten er niet mooi uitzien. Maar als er geen rupsen zijn komen er ook
geen vlinders! Bovendien maken bestrijdingsmiddelen ook andere insecten dood
en verstoor je de kringloop.
Als er bijvoorbeeld geen rupsen in een tuin zijn komen er ook geen koolmeesjes,
als er geen luizen zijn komen er minder vogels en geen lieveheersbeestjes. Het is
dus leuker om te zien welke dieren er weer op de luizen en rupsen afkomen en
zo de kringlopen in de natuur te bestuderen.
Winterklaar maken?
Over het winterklaar maken van de tuin kunnen we kort zijn: niet doen. Uitgebloeide planten kun je het beste gewoon laten staan en afgevallen bladeren kun
je laten liggen. Vlinders en andere dieren gebruiken deze ‘rommelige’ onderdelen
van een tuin als schuilplekken om de winter door te brengen
Onderhoud door kinderen
Wanneer je gaat werken in de tuin, is het handig om een watertappunt in de
buurt van de tuin te hebben. Daar kunnen de kinderen water halen om
‘hun’ planten in de tuin te verzorgen. Verder hebben ze klein gereedschap nodig,
zoals gieters, schepjes en krabbertjes. Het is praktisch wanneer deze materialen
in de buurt van de vlindertuin opgeslagen worden.
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Lessuggestie

Onderhoud door kinderen
Laat de kinderen eventueel eerst vertellen of ze thuis wat in de tuin mogen
doen; en zo ja, wat dan. De volgende werkzaamheden kunnen eventueel door
de kinderen worden uitgevoerd:

Eenjarige planten zaaien
Werkvorm:
Veldwerk, lekker bezig zijn met aarde en zaadjes in de klas en buiten.
Materiaal:
Zaden van eenjarigen (zie voor ideeën de bijlagen), bakjes, potaarde of stek-aarde, harkjes en schepjes
Uitvoering:
Voor de kinderen is het leuk om een gedeelte van de tuin te reserveren voor
het zaaien van hun eigen planten. Het voorjaar is de tijd om éénjarige vlinderplanten te zaaien. Dit kan in de klas in een bakje gebeuren. Als de plantjes groot
genoeg zijn, kunnen ze verspeend en uitgeplant worden. Als er gaten vallen in de
beplanting van de rest van de tuin, kunnen de kinderen een deel van de plantjes
daar uitplanten. Zaden zijn te koop in tuincentra.

Vlinderstruik stekken
Werkvorm:
Veldwerk, binnen stekken
Materiaal:
Snoeischaar, vlinderstruik uit schooltuin of tuin van een ouder, glaasjes/ﬂesjes om
water in te doen, scherp mes, potjes en aarde.
Uitvoering:
In februari en maart kan een vlinderstruik gesnoeid worden. Liefst de helft in februari, de helft in maart. Als je wat takjes bewaart zijn deze makkelijk te stekken.
Neem een tak met twee à drie knoppen, snijd hem opnieuw schuin af met een
scherp mes (de snoeischaar knijpt de vaten in de tak dicht), zet het takje in water
en na een tijdje zullen er wortels aan komen. Dit kleine vlinderstruikje kan dan
in een potje aarde gezet worden en ieder kind kan dan een vlinderstruikje mee
naar huis nemen. Deze plantjes groeien als kool!
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Wieden in de border
Werkvorm:
Veldwerk
Materiaal:
Divers tuingereedschap
Uitvoering:
Als ze er vanaf het pad bij kunnen komen, kunnen de kinderen planten die daar
niet horen (onkruid!) wieden. Het is beter om de kinderen niet door de tuin zelf
te laten lopen, omdat zij makkelijk planten kunnen vertrappen.

Gras knippen
Werkvorm:
Veldwerk
Materiaal:
Grasscharen
Uitvoering:
Als er een gedeelte bloemrijk gras aanwezig is bij de school, kan dit gras door
de kinderen worden geknipt. Let er wel op dat dit in de juiste periode gebeurt
(in juni en/of september). Een deel van het ‘maaisel’ kan op een hoop worden
gelegd. Daar biedt het een schuilplek voor veel dieren en kan het langzaam
verteren.

Kĳken naar vlinders in de
vlindertuin
De lessuggesties die hier worden gegeven zijn bij lange na niet volledig. Wij raden u dan ook aan om
voor dit onderwerp de lespakketten ‘Buiten vlinders kijken’ te raadplegen.
Welke vlinders kun je verwachten?
Om de vlinders te kunnen determineren kan je de Bosland vlinderherkenningskaart gebruiken. Niet al deze vlinders zal je ook zomaar in een tuin zien.
De vlinders die je in het algemeen in de tuin zult zien, zijn:
• de ‘witjes’: groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje, citroenvlinder,
• het boomblauwtje,
• de dagpauwoog, atalanta, kleine vos, distelvlinder en gehakkelde aurelia.
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Lessuggestie

Onderzoek het gedrag van vlinders
Werkvorm:
Veldwerk en kringgesprek
Materialen:
Werkblad 3
Tĳdsduur:
Ongeveer 20 minuten.
Uitvoering:
Wat doen vlinders zoal? Op welke bloemen zitten ze graag? Hoe lang achter
elkaar zitten ze nectar te drinken? Hoe vaak vliegen ze naar een nieuwe bloem?
Zijn er verschillen tussen de soorten? Als je de leerlingen een tijdje naar vlinders
laat kijken, kunnen ze dat soort leuke dingen ontdekken. Werkblad 3 is een lijst
met vragen waarmee de leerlingen op een zonnig moment de tuin in kunnen
gaan en die ze al kijkend kunnen beantwoorden. Daarna kan de opdracht in de
klas worden nabesproken. Je kunt de kinderen ook thuis in de eigen tuin naar
vlinders laten kijken of op andere plekken: in een tuincentrum, een natuurgebied
etc. Zie voor meer ideeën ook het lespakket ‘Buiten vlinders kijken’

Lessuggestie

Vlinders bekĳken(werkblad 5)
Werkvorm:
Veldwerk
Materiaal:
Werkblad 4
Tĳdsduur:
10 minuten per dag.
Uitvoering:
Welke vlinders komen in de tuin voor? De kinderen kunnen op werkblad 4
bijhouden welke vlinders ze in ‘hun’ schooltuin zien. Zie ook het lespakket ‘Buiten
vlinders kijken’ voor tips over het doen van veldwerk met kinderen. Werkblad
4 is een logboek waarin de kinderen tevens kunnen opschrijven wat de vlinder
aan het doen was en waar hij zich bevond. In de klas kun je de ervaringen van
de kinderen na een week bespreken. Worden bepaalde plekjes in de tuin vaker
bezocht dan andere? Welke vlinders hebben de kinderen veel gezien en welke
weinig?
Je kunt de kinderen ook thuis in de eigen tuin naar vlinders laten kijken of op
andere plekken: in een tuincentrum, een natuurgebied etcetera. Zie voor meer
ideeën ook het lespakket ‘Buiten vlinders kijken’
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Lessuggestie

Overwintering in de vlindertuin
Werkvorm:
Veldwerk
Uitvoering:
Laat de leerlingen op zoek gaan naar plekjes in de tuin die voor vlinders, rupsen
of poppen geschikt lijken om te overwinteren. Combineer dit met onderhoudswerk. Laat ze bijvoorbeeld van afvalhout en dode stengels plekjes maken waar
vlinders kunnen overwinteren.

Lessuggestie

Rupsen in de tuin
Werkvorm:
Veldwerk
Materiaal:
Waardplantenlijst (bijlage 2), eventueel een rupsenzoekkaart
Tĳdsduur:
15 tot 30 minuten.
Uitvoering:
Zoek met de leerlingen naar waardplanten in de tuin. Een lijst van waardplanten
van vlinders vind je in bijlage 2. Je kunt ook kijken of er rupsen op de planten
zitten, maar die zijn meestal moeilijk te vinden en vaak heel moeilijk op naam te
brengen. Vooral de rupsen van veel nachtvlindersoorten lijken op elkaar.
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Knutselen voor de
vlindertuin
Veel dieren kunnen we in hun zoektocht naar voedsel of een beschut plekje een handje helpen. Hieronder staan een paar ideeën voor het bouwen van nest- of voedselgelegenheid voor bijen, vogels
en vlinders. Ze kunnen door leerlingen op school uitgevoerd worden. En als ze af zijn, kunnen ze
natuurlijk in of bij de vlindertuin worden geplaatst.

Lessuggesties

Composthoop maken, houtmĳt maken
Werkvorm:
Veldwerk
Materiaal:
Divers gereedschap, kippengaas of wilgentakken, of een compostvat
Uitvoering:
Een schooltuin geeft groenafval. Een leuke en educatieve manier om dit afval te
verwerken is via een composthoop. Om de composthoop in de hand te kunnen
houden, kun je hiervoor ook zelf met gaas een plek afzetten, of een mand
vlechten van wilgentakken. De kinderen kunnen de mand vullen met het groenafval dat ze zelf verzamelen in de vlindertuin. Met snoeisel van hagen en struiken
kan een zogenaamde houtmijt gemaakt worden. Dat is een losse hoop takken
en bladeren, waar niet alleen vlinders, maar ook allerlei andere insecten kunnen
overwinteren. Een ideale plek om kleine beestjes te zoeken voor een speciale
kriebelbeestjes-les.

Insectenhotel maken
Veel solitaire bijen (kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op http://www.natuurpunt.be/wilde-bijen-je-tuin) leggen hun eitjes in allerlei bestaande gangetjes
en holletjes. Je kunt ze op een heel eenvoudige manier ‘nestgelegenheid’ aanbieden door in een schijf hout gaten te boren. Omdat de verschillende soorten
bijen gaten van verschillende grootte opzoeken, kun je het beste gaten met een
diameter van 3, 4, 5, 6 en 8 millimeter boren. De gaten moeten zo diep mogelijk gemaakt worden en aan de achterkant dicht zijn. Neem dus een dikke schijf.
Zorg dat het hout ‘uitgewerkt’ is. De bijen stellen het op prijs als de gaten van
binnen mooi glad zijn; boor dus met zorg in droog hout. Naaldhout is hiervoor
niet geschikt in verband met de hars die hieruit lekt. Hang het houtblok op een
zonnige, liefst droge plek. Pal op het zuiden en de hele dag in de zon kan het
blok teveel uitdrogen. Laat het eventueel iets schuin voorover hangen, zodat de
regen niet in de gaten loopt. Wanneer een gaatje is opgevuld met een beetje klei
weet je dat het gaatje in gebruik is genomen.
Ook van stukken rietstengel, bamboestokjes en vlierstengels maken deze bijen
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graag gebruik. De stokjes moeten aan een kant ?open zijn en aan de andere
kant dicht (let op de ligging van het tussenschot in de bamboe en het riet bij het
snijden van de stokjes).
Je kunt het houtblok of een bundeltje riet of bamboe het beste op een zonnige
plek ophangen en niet al te hoog. Sommige bijen komen af op een ingang op het
oosten, andere op het zuidwesten en alles wat ertussen ligt. Verder is het voor
kinderen belangrijk dat het blok of het bundeltje goed zichtbaar is, dus liever niet
tussen de bomen en struiken. De extra hulp voor bijen moet het hele jaar door
buiten blijven hangen. De meeste bijtjes brengen namelijk als pop de winter door
in het blok en komen in net voorjaar naar buiten gekropen. Als dichte gaatjes
weer open zijn, is het bijtje dus alweer gevlogen.

Honingwater voor vlinders
Plaats een houten bloem in de tuin waarbij in de bloembladen gaatjes zitten.
Hierin kunnen buisjes met honingwater (verhouding honing op water 1:3)
geplaatst worden. Eventueel kunnen gekleurde rondjes of bloempjes gemaakt
worden om op de houten bloem te bevestigen. De gebruikte materialen moeten natuurlijk wel waterbestendig zijn.

Tafel voor rottend fruit
Maak van hout een tafeltje om in de vlindertuin te zetten. Op de tafel kan in het
najaar rottend fruit neergelegd worden. Vooral atalanta’s en gehakkelde aurelia’s
zijn hier dol op. Zorg ervoor dat de tafel niet te hoog is, zodat ook kinderen
vlinders die er op af komen goed kunnen bekijken.

Overwinteringskastje
Sommige vlindersoorten zoals de citroenvlinder en de gehakkelde aurelia overwinteren als volwassen vlinder. Om extra rustige overwinteringsplekken voor
vlinders te creëren, wordt er wel gebruik gemaakt van vlinderoverwinteringskastjes. Ze lijken op vogelnestkastjes, maar hebben in plaats van een rond gat enkele
smalle hoge toegangen. Ze zijn sinds enige jaren op de markt, maar natuurlijk
kunnen ze net als vogelnestkastjes zelf gemaakt worden. Over het gebruik van
de overwinteringskastjes door vlinders is nog zeer weinig bekend. Van scholen
die hier mee aan de slag gaan, zou De Vlinderstichting dan ook graag terug horen of er daadwerkelijk vlinders zijn ontdekt in het kastje.
Als je een combinatie van planten in de tuin neerzet die je kunt vinden in bijlage
1, Vlinderplanten Top-10, kunnen vlinders er van het voorjaar tot in de herfst
nectar vinden.
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Bĳlage 1

Vlinderplanten Top-10
#1
Erysimum ‘Bowles Mauve’- vaste muurbloem
Vaste muurbloem groeit het beste op een droge bodem. De bloemen zijn lichtpaars en bloeien heel lang door:
van maart tot in oktober.

#2
Hesperis spectabile - damastbloem
Damastbloemen hebben witte of lichtpaarse bloemen. Ze bloeien van mei tot juli en groeien het liefst op een plek
waar een gedeelte van de dag wat schaduw valt.

#3
Tagetes spec.- enkelbloemige afrikaantjes
Afrikaantjes zijn bekende tuinplanten. Je hebt twee typen: gewone en enkelbloemige afrikaantjes. De gewone afrikaantjes zie je het meest, enkelbloemige afrikaantjes veel minder. De ‘gewone’ afrikaantjes zijn gekweekt op grootte
van de bloemen. Maar daardoor hebben zij hun nectaraanbod verloren. De enkelbloemige afrikaantjes zien er
eenvoudiger uit, maar hebben veel nectar voor vlinders. Ze bloeien van mei tot oktober.

#4
Lavendula ‘Munstead Var’- lavendel
Sterk geurende planten, bijvoorbeeld lavendel, geven een tuin een extra element. Lavendel heeft paarsblauwe
bloemen en bloeit vooral in de maanden juni en juli. In de wintermaanden blijft de plant groen.

#5
Verbena bonariensis - ĳzerhard
IJzerhard is een minder bekende tuinplant. De kleine bloemen zijn blauw tot paars. Het is een ijle plant die wel 80
cm hoog kan worden. De plant bloeit van juni tot september. In de tuin komt hij het beste tot zijn recht op zonnige droge plekken.

#6
Knautia arvensis - beemdkroon
De bloemen van beemdkroon zijn meestal lichtpaars. Ze bloeien van juni tot en met oktober. Op een vochtige
plaats in de tuin met kalkhoudende grond groeien ze het beste.

#7

Eupatorium purpureum - koninginnenkruid
Koninginnenkruid is een plant met roze bloemen die van juli tot september bloeit. De plant groeit het beste op
vochtige bodems en kan tot een meter hoog worden.
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#8
Buddleja - vlinderstruik
De vlinderstruik is een van de bekendste nectarplanten. Je kunt ze met paarse, roze, witte of gele bloemen kopen.
Als je goed kijkt zie je dat elk tros bloemen uit heel veel kleine bloempjes bestaat. In al deze bloempjes zit nectar.
Vlinders zijn er dol op. Ze hoeven nauwelijks te vliegen voor een volgend bloempje vol voedsel. Vlinderstruiken
bloeien in de maanden juli, augustus en september.

#9
Sedum spectabile - hemelsleutel
Hemelsleutel is een bekende tuinplant. De bloemen zijn licht- tot donkerroze of paars. Ook bij deze bloem zie je
dat de ‘bloem’ zelf bestaat uit vele kleine bloempjes met nectar. Hij bloeit vooral in de herfst. Op mooie herfstdagen zitten er soms grote hoeveelheden atalanta’s of dagpauwogen op deze bloemen.

#10
Echinacea purpurea – Zonnehoed
Op een plek in de zon wordt de plant 70 tot 120 cm hoog en vormt wortelstokken. Het blad is licht behaard. De
onderste bladeren zijn eirond. De rode zonnehoed bloeit in juli en augustus met ongeveer 10 cm grote bloemen,
die een roestbruin bloemhoofd en een stralenkrans van purperkleurige lintbloemen heeft.
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Bĳlage 2
Waardplanten

In deze lijst kun je zien van welke planten de rupsen van welke vlinder eten.
Vlinder

Waardplant

argusvlinder

diverse grassen, zoals kropaar, beemdgras, ruwe smele en kweek

atalanta

grote en kleine brandnetel

bont zandoogje

diverse grassen, zoals kweek en kropaar

boomblauwtje

vuilboom, klimop, heide, hulst, wegedoorn, vlinderstruik en kattenstaart

bruin zandoogje

diverse grassen

citroenvlinder

vuilboom, wegedoorn

dagpauwoog

grote brandnetel

distelvlinder

diverse distelsoorten, kleine klis, kaasjeskruid en brandnetels

gehakkelde aurelia

grote brandnetel, hop, iep, aalbes

groot dikkopje

diverse grassen

groot koolwitje

koolsoorten en andere kruisbloemigen, zoals damastbloem en koolzaad,
oost-indische kers

hooibeestje

diverse zwenk- en beemdgrassen, kamgras en reukgras

icarusblauwtje

diverse klaversoorten, zoals hopklaver, rolklaver en gewone rupsklaver

klein geaderd witje

kruisbloemigen, zoals look-zonder-look en pinksterbloem

klein koolwitje

koolsoorten en andere kruisbloemigen, zoals damastbloem en koolzaad,
oost-indische kers

kleine vos

grote brandnetel

kleine vuurvlinder

schapenzuring, veldzuring

koevinkje

diverse grassoorten, zoals kropaar en gladde witbol

koninginnenpage

schermbloemigen (vooral peen)

landkaartje

grote brandnetel

oranje zandoogje

diverse grassen

oranjetipje

look-zonder-look, pinksterbloem en judaspenning

zwartsprietdikkopje

bos- en gevinde kortsteel, kweek en timotheegras
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Werkblad 1

Een tuin voor vlinders
Vlinders zijn heel kieskeurige dieren. Daarom zie je ze niet in iedere tuin. Maar wel in een vlindertuin. Net als alle dieren hebben vlinders voedsel nodig. Ze drinken nectar uit bloemen. Je ziet
vlinders rondfladderen in de tuin, maar ze kunnen niet zomaar vliegen. Daarvoor moeten ze eerst
opwarmen. Dat doen ze op een plaats waar de zon schijnt. Maar het moet ook weer niet al te warm
worden. Dan gaan ze liever in de schaduw zitten. Vlinders moeten ook oppassen dat de winst niet
te hard blaast, want dan waaien ze makkelijk weg. Want ze zijn natuurlijk niet zo zwaar. Vlinders
kunnen makkelijk verdwalen. Ze zijn maar klein. Maar als er hoge en lage planten naast elkaar
staan, kan de vlinder de weg onthouden. Ook de rups moet eten. Die eet soms maar van een soort
plant. De vlinder zet zijn eitjes af op een plant die de rups lekker vindt. Dan kan de rups meteen
beginnen met eten als hij uit zijn eitje komt. Kun jij uit dit verhaaltje 6 dingen halen die vlinders
nodig hebben in een vlindertuin?
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Werkblad 2A

Maak je eigen vlindertuin

214
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Werkblad 2B

Maak je eigen vlindertuin

Vlinders in de klas | AANVULLEND

215

Werkblad 2C

Maak je eigen vlindertuin
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Werkblad 3

Onderzoek het gedrag van vlinders
Deze opdracht moet je buiten doen, liefst in een tuin waar veel vlinders zijn. De opdracht bestaat uit 5 vragen.

1. Zoek in de tuin tot je een vlinder ziet. Kijk er ongeveer 5 minuten naar. Wat deed de vlinder allemaal?

0 Nectar drinken
0 Rondvliegen
0 De tuin uitvliegen

0 Zonnen
0 Op een andere plant gaan zitten
0 ..........................................

2. Welke vlinder heb je het meest gezien in de vlindertuin?
......................................................................

3. Waar in de tuin zitten de meeste vlinders? (omcirkel je antwoord)
op de grond

bij het water

op het hek

op een bloem

op een plant

in de lucht

anders: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Op welke kleuren bloemen vind je de meeste vlinders? Bekijk de bloemen en tel de vlinders die erop zitten.
AANTAL VLINDERS:
BLAUWE BLOEMEN

.....................................................

GELE BLOEMEN

.....................................................

ORANJE BLOEMEN

.....................................................

PAARSE BLOEMEN

.....................................................

WITTE BLOEMEN

.....................................................

RODE BLOEMEN

......................................................

5. Bekijk een vlinder eens van heel dichtbij. Hoe ziet hij eruit?
Hoeveel poten heeft hij?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poten

Hoeveel vleugels?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vleugels

Waarmee drinkt hij?

met zijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoeveel voelsprieten heeft hij?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voelsprieten
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Werkblad 4

Logboek van de vlindertuin
Wat was de datum?

218

Welke vlinder zag je?
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Waar zag je hem in
de tuin?

Wat deed de vlinder?

Literatuur en websites
Boeken voor kleuters
•
•
•
•
•
•
•

Rupsje nooitgenoeg, door Eric Carle, uitgeverij Gottmer 2000, (er bestaan diverse uitgaven van)
Bloem en vlinder, door C. Hol, uitgeverij De Eenhoorn, 2002
Ben jij een vlinder?, door J. Allen en Tudor Humphries, uitgeverij Gottmer, 2002
Vlinder en vlieg, door A. Nuyens en Gerda Westerink, uitgeverij Christofoor, 1997.
Vlinder en vlieg verliefd, door A. Nuyens en Gerda Westerink, uitgeverij Christofoor, 2000.
Zeg kleine vlinder, door S. Wisman, uitgeverij KNNV, 2014
Leuke kleurplaten zijn te vinden op www.vlinderstichting.nl
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Wat is bosland
Bosland
is het
grootste
kindvriendelijke
bos Bosland
van Vlaanderen.
Deze
gigantische
natuurkern
5137uithaom
in volop
Heideparels,
valleien,
graslanden,
landduinen:
is meer dan
bos.
Deze prachtige
natuurvan
nodigt
Noord-Limburg
strekt
zicht kinderen
uit over de
Hechtel-Eksel,
Peer en Lommel;
en bestaat
vooral uit
te genieten. Daarbij
hebben
eengemeenten
streepje voor.
Voor hen zijnPelt,
er speelbossen,
avontuurlijke
schatzoektochbossen,
heide, graslanden
en beekvalleien.
Bosland behoudt en ontwikkelt haar mooie en kwalitatieve natuur,
ten, wandelingen
op kindermaat
en leuke extra’s.
maar stelt deze ook zo veel mogelijk open voor het grote publiek. Daarbij staat duurzame ontwikkeling voorop:
Bosland
creëert
dynamiek
vanuit hetHechtel-Eksel
groen. Kom ook
overdadig
genieten
deze verrassende
natuur!
Dit unieke
natuurgebied
in Overpelt,
en Lommel
is echter
nietvan
zomaar
een mooie plek
om te

sporten, te spelen of tot rust te komen. Het is ook de thuis voor bijzondere, soms zeldzame dieren en planten. Via
Het
projectenBosland
is een beheer
samenwerking
4 Boslandgemeenten,
Natuur
en rijke
Bos van
de Vlaamse
onderzoek
soortgericht
krijgen zijvan
alledekansen.
Deze regio draagt
ook een
geschiedenis
met zich
overheid, Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg.
mee en dat zie je nog op heel wat plaatsen in het landschap. Dit erfgoed wordt bewaard en opengesteld voor het
publiek.
Bosland is een partnerschap van de gemeenten Hechtel-Eksel en Overpelt, de stad Lommel en het Agentschap
voor Natuur en Bos, in samenwerking met Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg. Samen engageren zij zich om de streek op een duurzaam te ontwikkelen en op een open manier te communiceren met alle
betrokkenen.
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