Vlinders

Voor kinderen van 4 tot 6 jaar

Nu de scholen en kinderdagverblijven dicht zijn, zijn kinderen veel thuis. Gelukkig mogen ze nog wel
buiten spelen en kun je af en toe een ommetje met ze maken. Daarvoor hoef je helemaal niet naar
de grote parken in de buurt. Op elk stukje groen is iets te doen. En als je een tuin of een balkon hebt,
heb je helemaal geluk.
In het voorjaar valt er voor kleuters immers buiten van alles te zien en
te ontdekken. Allerlei bloemen en kleine kruipende en vliegende
beestjes vragen om aandacht. Het is nu ook de tijd om buiten op zoek
te gaan naar vlinders. Door hun opvallende uiterlijk en gedrag spreken
(dag)vlinders sterk tot de verbeelding. Ook jonge kinderen laten zich in
hun spel graag inspireren door het uiterlijk en gedrag van deze kleurige
fladderaars met de raadselachtige gedaanteverwisseling.
Graag wijzen wij jullie daarom op de vlinder lessen voor binnen en buiten van de Vlinderstichting.
Vlinderlessen voor binnen
Voor kinderen van 4 tot 6 jaar
In dit lespakket vind je een serie creatieve activiteiten. 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
speelwerk-bladen opgenomen.
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/d3f7d5e3-cffe-44c6-8f2d-973eb4a57f79.pdf
Buiten vlinders kijken
Voor kinderen van 4 tot 6 jaar
In dit lespakket vind je achtergrondinformatie en lesideeën waarmee je buiten aan de slag kunt met
het onderwerp vlinders.
In de introductie vind je informatie over in welk jaargetijde, onder welke weersomstandigheden en
waar je het beste vlinders kunt vinden. Verder wordt er informatie gegeven over vlindervriendelijke
tuinen, de kenmerken van een vlinder en het uiterlijk van een vlinder. Vervolgens komt de
brandnetel als waardplant voor verschillende vlindersoorten aan bod. Verder ideeën voor een buiten
les en - aangezien er niet altijd vlinders te zien zijn - ook een les over andere kriebelbeestjes en
bloemen. Tot slot een heerlijk recept voor brandnetelsoep en een mooie vlinder kleurplaat.
Materialen buiten vlinders kijken:

Zoekkaart vlinders (bijlage 1 en 2)
Loeppotje
Vergrootglas
Wit laken, lichte theedoek of iets dergelijks
Paraplu

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/450818f6-7152-4a9f-8f71-51232db43e54.pdf

Echte vlinders in huis
De kinderen kunnen niet naar school. En dus zijn er geen 'koolwitjes in de klas'-projecten op de
scholen. Wat is er nu leuker dan thuis met de koolwitjes aan de slag? De Vlinderstichting stelt nu een
beperkt aantal pakketjes beschikbaar voor ouders. De pakketjes bestaan uit eitjes, rupsen en
poppen. Deze kunt je thuis opkweken tot vlinders. Leuk om te doen en onvergetelijk voor de
kinderen. In ongeveer 5 weken zien de kinderen de ontwikkeling van eitje tot vlinder van dichtbij. En
daarna natuurlijk de vlinders buiten vrijlaten!
De koolwitjes worden met de post verstuurd gedurende de periode maart – september.
Bestel snel, want op = op!
https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/koolwitjes-thuis
Verder willen je er op wijzen dat onze door vrijwilligers onderhouden Kloostertuin aan de
Koewijzend in Blokker een prachtige plek is om samen met de kinderen op zoek te gaan naar
vlinders en andere kleine kruipende en vliegende beestjes. Er staan zelfs een aantal door bijenvolken
bewoonde bijenkorven!
Onze Kloostertuin kun je vrij bezoeken met inachtneming van de RIVM maatregelen vanwege het
coronavirus
Meer info over vlinders vind je op https://www.vlinderstichting.nl/
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