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Ik ben een spin en heb zin in… 

    

 

Leerdoelen: 

 
• De leerlingen kunnen veel voorkomende dieren uit hun omgeving herkennen 

en benoemen. 

Samenvatting:   

Een spin heeft altijd honger… honger naar kleine kriebelbeestjes!! Wanneer de spin 
jouw insect uitkiest om op te eten komt het erop aan vlug te zijn! Met dit spel leren 
kinderen enkele veel voorkomende insecten kennen. 
 

Werkvorm: een tikspel  

 

Inkleding:  

 

Er zijn spinnen die hun prooi vangen met een web, maar er bestaan ook 

‘jaagspinnen’ die snel over de bosbodem lopen op zoek naar bewegende prooien 

(kleine dieren). Over deze spinnen gaat dit spel! 

 

Materiaal en voorbereiding:  
 

- kaartjes met insecten uit de bijlage printen en lamineren (De spin mag slechts 

1 keer voorkomen in het spel). 

- touwtjes, speldjes, … om de kaartjes vast de maken aan de leerlingen 

(hoewel ze deze ook gewoon kunnen vasthouden, afhankelijk van de groep). 

 

Verloop activiteit:  
 

Alle leerlingen staan in een kring. Eén leerling krijgt de foto van de spin, deze persoon 

gaat in het midden van de kring staan. De andere foto’s worden onder de andere 

leerlingen verdeeld. De spelers houden de foto voor zich (goed toonbaar) of je 

bevestigt de foto’s aan een touwtje dat de speler rond zijn nek draagt Van elk dier 

bestaan twee identieke kaartjes (2 vliegen, 2 lieveheersbeestjes enz.) Alle spelers 

vormen een kring. Zorg ervoor dat spelers met dezelfde foto nooit naast elkaar 
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staan. (Ideaal is als deze spelers tegenover elkaar staan in de kring.)  

De spin vertelt eerst welk dier ze wil opeten: ‘Ik ben een spin en heb zin in…’. Als ze 

bv. zin heeft in een vlieg, verwisselen de twee vliegen van plaats in de kring (ze 

mogen de kring niet verlaten langs de buitenkant!). De spin probeert één van de 

twee vliegen te tikken en op te tillen. Als dat lukt, is de vlieg ‘opgegeten’ en wordt ze 

spin. Het kaartje van de vlieg wordt dan aan de spin gegeven. Deze neemt plaats in 

de kring tussen de andere insecten. 

Speel dit enkele keren. Leuk als klein tussendoortje of als inleiding op het vangen van 

kriebeldiertjes! 

 

Integratie EDO: 

Bronnen: 

‘Speel je mee in de natuur?’ Natuurspelenboek, een uitgave van LNE.  

bijlage:  

Foto’s met insecten. 

Gelinkte activiteiten en leerdoelen:  

- kriebelbeestjes vangen (1ste en 2de graad, levende natuur) 
 


