
 
 
 

  
Draaiboek 

Groep 3 - 4 



Inleiding 
  

Het project ‘Alles Groeit’ gaat over hoe veel kleine diertjes in de loop van hun leven veranderen. Dat heet 

metamorfose. De bekendste voorbeelden zijn ei – rups – pop – vlinder -ei en ei (dril) – kikkervisje – kikkervisje 

met pootjes – kikker – ei (dril). 

 

Organisatie 

 

Voorbereiding in de klas 

Laat de PowerPoint met filmpjes zien. De leerlingen zien in de PowerPoint de levenscyclus van de kikker, de 

vlinder, het lieveheersbeestje en de libel. Ze leren dat veel kleine dieren uit een ei komen en er eerst heel 

anders uitzien voordat ze volwassen zijn.  

In de bijlage onderaan dit document is toelichting voor de PowerPoint en achtergrondinformatie te vinden. 

 

Op het MEC 

De les vindt plaats in (het buitenlokaal van) het MEC en in de Houtkamp. Hij wordt verzorgd door een educatief 

medewerker van het MEC. 

 

De les start in de kring met een verhaal ‘Hotel de Lente’. Daarna gaan de leerlingen in de Houtkamp begeleid op 

zoek naar kleine beestjes, larven, insecten- en slakkeneitjes.  

 

Terug in de MEC tuin doen de leerlingen aan onderzoekstafels/ plekken ontdekkingen aan gevonden materiaal 

en aan rupsen, lieveheersbeestjes en kikkervisjes die al op het MEC zijn. 

 

De les wordt in de kring afgesloten.  

 

Lesduur: 1,5 uur. 

 

Begeleiding 

Er wordt in groepjes van 4 tot max. 6 kinderen gewerkt, en max. 6 groepjes per klas. Per groepje is een 

begeleider (ouder) gewenst. Bijv. 30 leerlingen  =  zes groepjes van 5  =  zes begeleiders. De MEC medewerker 

loopt ‘los’ rond om de groepjes te assisteren. 

 

Tip voor de begeleiders: zet de app ‘Obsidentify’ op je mobiel om te kijken welk diersoort je hebt gevonden. 

 



Lesinhoud 

 

Start met de hele groep (± 20 min.) 

15 min. kringgesprek 

 

 

 

In de kring vertellen we het verhaal ‘Hotel de lente’. Mevrouw de bij 

heeft een hotel. Kikkervisje, larf en rups komen logeren. Uiteindelijk 

komen er een kikker, een lieveheersbeestje en een vlinder uit de 

kamers. Mevrouw de bij snapt er niks van. Hoe kan dat nu?  

We vertellen vervolgens aan de hand van diermodellen hoe de cirkel 

van het leven eruit ziet voor deze dieren. Al deze dieren komen uit 

een ei. Veranderen dan in een larf die weer verandert in het 

volwassen dier. Bij rupsen hoort daar nog een stap bij: dat ze eerst 

‘pop’ zijn en dat daaruit een vlinder komt.  

 

± 5 min. Praktische informatie 

voor de hele klas 

Opdelen van de klas; de Houtkamp in met een zoekkaart, loeppotjes 

en verzamelpotten. Op de zoekkaart staan verschillende larven en 

eitjes die ze kunnen zoeken. Er staat ook bij waar ze deze kunnen 

zoeken. 

 

Zoektocht in de Houtkamp (30 min), verdeeld in groepjes 

 

De groepjes gaan onder begeleiding in het park op zoektocht naar allerlei soorten larven, eitjes en volwassen 

diertjes. Ze verzamelen van elk soort een paar exemplaren en nemen die mee naar het MEC.  

 

Denk aan: 

• Spuugbeestje (als die er al zijn) 

• Eitjes van- en volwassen elzenhaantjes 

• Stippelmotrupsen 

• Boomgallen (galwesp) 

• Larven van een libelle (evt. van tevoren gevangen door het MEC) 

• Andere rupsen zoals de Wilgenhoutrups 

 

Onderzoek in de MEC tuin (30 min), verdeeld in groepjes 

 

De kinderen doen in circuitvorm onderzoekjes. Ze onderzoeken de vondsten van de Houtkamp, maar ook 

larven/ eitjes/ volwassen dieren die het MEC van tevoren heeft klaargezet.  

Vooraf worden de regels wat betreft de omgang met dieren en werkwijze van het circuit besproken.  

De groepjes worden verdeeld over zes ontdektafels/ plekken. Bij elke plek ligt een kaart met onderzoeksvragen 

en opdrachten. De leerlingen onderzoeken, tekenen na en leggen levenscycli van diermodellen op volgorde. 

Er wordt telkens na een aantal minuten van plek gewisseld.  

 

  



Afsluiting in de kring (max. 10 min.) 

max. 5 min. Opruimen en 

schoonmaken 

De kinderen maken samen met de begeleiders (indien nodig) de 

tafels schoon en zetten alles weer netjes klaar. 

max. 5 min. Nabespreken De kinderen kunnen hun vondsten van buiten aan elkaar laten zien en 

vragen stellen.  

 

Terug op school 

 

Verwerkingsideeën:  

 

Dramaopdracht 

Beeld de levenscycli uit door ze na te doen. 

 

Waar kom jij vandaan? 

Hoe zag jij er uit als een baby en hoe zie jij er uit als een volwassene. Waar kom jij vandaan? Waarom kom jij 

niet uit een ei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlagen 
 
Toelichting PowerPoint Alles Groeit – Metamorfose 
 
Start de PowerPoint presentatie door op ‘diavoorstelling’ te klikken, hierdoor worden alle functies ingeschakeld. 
 

Dia Inhoud Toelichting 

1 Titelblad 
 
 

 

2 Doelen 
 
 

Klik op de presentatie zodat elk doel zichtbaar wordt. 
 

3 Allemaal eitjes 
 
 

Klik op de presentatie zodat alle dierennamen tevoorschijn komen. 

4 Allemaal larven 
 
 

Klik op de presentatie zodat alle foto’s van de volwassen dieren 
tevoorschijn komen. 

5 Levenscyclus kikker Klik op de presentatie zodat elke opeenvolgende fase zichtbaar wordt.   
Kikkerdril – kikkervisje – kikker met staart – volwassen kikker 
Zie achtergrondinformatie voor extra toelichting. 

6 Filmpje van kikkerdril tot 
kikker 
 

Klik op de link om naar het Schooltv-filmpje te gaan. 

7 Levenscyclus vlinder Klik op de presentatie zodat elke opeenvolgende fase zichtbaar wordt.   
Ei – rups – pop – vlinder 
Zie achtergrondinformatie voor extra toelichting. 

8 Filmpje van ei tot vlinder 
 
 

Klik op de link om naar het Schooltv-filmpje te gaan. 

9 Levenscyclus 
lieveheersbeestje 

Klik op de presentatie zodat elke opeenvolgende fase zichtbaar wordt.   
Ei – larve – pop – lieveheersbeestje 
Zie achtergrondinformatie voor extra toelichting. 

10 Filmpje van ei tot 
lieveheersbeestje 
 

Klik op de link om naar het Schooltv-filmpje te gaan. 

11 Extra: Levenscyclus libel 
 
 

Klik op de link om naar het Schooltv-filmpje te gaan. 

12 Onderzoek MEC 
 
 

 

 
 



Achtergrondinformatie 
 
(bronnen: slideplayer.nl, vlinderstichting.nl, biogroei.be en geolution.nl) 
 
De groene woorden zijn als woordenschatdoelen genoemd in de PowerPoint 
 
Metamorfose 
 
Bij sommige diergroepen lijken de jongen helemaal niet op de volwassen dieren. Insecten en amfibieën zijn 
hier voorbeelden van. Ze verschillen duidelijk in lichaamsbouw (grootte, gewicht, uiterlijk) en levenswijze 
(voedsel, voortbeweging).  Deze gedaanteverwisseling noem je metamorfose (gedaanteverwisseling).  
 
De jongen van insecten worden larven genoemd. Een volwassen insect heet een imago. Ook amfibieën 
hebben een larvaal stadium. Zo is het kikkervisje de larve van een kikker. Het larvale stadium is de fase tussen 
het uitkomen van het ei en de volledige ontwikkeling (volwassen dier). 
 
Er zijn twee vormen van metamorfose: volkomen of onvolkomen. Bij de volkomen metamorfose lijken de larve 
en het volwassen dier helemaal niet op elkaar (bijvoorbeeld bij de vlinder). Bij de onvolkomen metamorfose 
lijkt de larve al een beetje op het volwassen dier (bijvoorbeeld bij de sprinkhaan). Bij insecten met een 
onvolkomen metamorfose ontbreekt het popstadium. 
 
In deze les kijken we vooral naar de volkomen metamorfose. Bij de meeste insecten is er sprake van deze 
volledige gedaanteverwisseling. 
 
 
Levenscylci van de kikker, de vlinder, lieveheersbeestje en libel 
 
Levenscyclus kikker (amfibie) 
 

1. Een kikker legt een kluit eieren in een sloot (kikkerdril). 
 

2. Uit een eitje komt een kikkervisje.  
 

3. Een jong kikkervisje leeft in het water, haalt adem met uitwendige kieuwen en de huid, eet algen en 
beweegt met behulp van een staart. 
 

4. Een ouder kikkervisje leeft tevens in het water, eet algen en beweegt met behulp van een staart. Echter, 
een ouder kikkervisje haalt adem met behulp van inwendige kieuwen en de huid. 
 

5. Na verloopt van tijd wordt de staart van een ouder kikkervisje kleiner. Vervolgens verschijnen er 
achterpoten, daarna de voorpoten. De bek wordt groter. De kieuwen verdwijnen en er ontstaan 
longen. 
 

6. Er is een volwassen kikker ontstaan. Een kikker leeft zowel in het water als op het land. Een kikker 
haalt adem met longen en de huid. Een kikker eet insecten en beweegt zich voort met de achterpoten. 

 
 



Levenscyclus Koolwitje (insect)  
 

 
vlinderstichting.nl 

 
 
1. Het ei. Een koolwitje legt eitjes op koolbladeren. Uit die eitjes komen kleine rupsen. 

 
2. De rups. Het enige wat de rups doet, is eten en groeien. Omdat hun vel niet mee kan groeien, vervellen 

rupsen zo’n vijf keer. Als de rupsen genoeg gegeten hebben, gaan ze zich verpoppen. Ze hechten zich met 
spinsel vast. 

 
 

3. De pop. Na 1 of 2 dagen stilzitten of -hangen zal de rups zich definitief gaan verpoppen. De rupsenhuid 
barst open (vanaf de achterkant van de kop). Daaronder zit een gloednieuwe en sterke pophuid. Dit 
‘vervellen’ gebeurt binnen enkele minuten. De pop is eerst nog zacht en kwetsbaar: niet aanraken dus! Na 
een paar dagen is de pop uitgehard.  
 

4. De volwassene (imago). Na ongeveer 1 week kruipen de grote koolwitjes uit de pop. De vlindervleugels 
zijn eerst nog nat en opgevouwen. De vlinders moeten hun vleugels eerst laten drogen voordat ze kunnen 
vliegen. 

 
Hoe snel de levenscyclus van een vlinder gaat, is afhankelijk van de tijd van het jaar. Hoe meer licht en warmte, 
hoe sneller de ontwikkeling gaat. Uitgaande van minimaal 16 uur licht per dag, duurt de complete levenscyclus 
van het groot koolwitje (van eitje tot vlinder) ongeveer 35 à 36 dagen.  
 
 
 



Levenscyclus lieveheersbeestje (insect) 
 

 

biogroei.be  

1. Het ei. Eieren worden meestal in groep afgelegd, geel-oranje rechtopstaande eitjes, enkele millimeters 
groot, in een cluster aan de onderkant van bladeren, in de buurt van bladluizen. Een vrouwelijk 
lieveheersbeestje kan 20 tot 50 eitjes per dag afleggen. De eitjes komen na 4 tot 10 dagen uit, afhankelijk 
van de temperatuur. Enkele soorten lieveheersbeestjes vormen hierop een uitzondering en leggen de eitjes 
niet in groep af maar afzonderlijk of per 2 of 3 eitjes. 

2. De larve. Hoe zien de larven van lieveheersbeestjes eruit? Larven van lieveheersbeestjes lijken helemaal 
niet op het volwassen kevertje. Ze zien eruit als krokodilvormige, langwerpige insecten en worden daarom 
door de mensen vaak niet herkend en uit onwetendheid gedood. In het beginstadium als de larve net uit het 
ei is gekropen, is deze één millimeter klein. Ze vervelt 3 keer, er zijn dus 4 larvale stadia. De ontwikkeling 
van de larve duurt ongeveer 20 dagen (afhankelijk van de temperatuur) om vervolgens te verpoppen. Op die 
tijd groeit de larve uit tot een goed zichtbaar langwerpig insect van een kleine cm. Larven variëren in kleur 
en patroon, net als de volwassen lieveheersbeestjes. Vele larven zijn grijs van kleur maar soms ook geel, 
bruingeel of bruin. Naarmate de larven groter worden, vallen ook de stippen op hun achterlijf meer op. Een 
larve begint gelijk te eten (lege eischalen, onbevruchte eieren en vooral bladluizen). De larve eet voor zijn 
ontwikkeling tot pop zo'n 200 á 600 bladluizen. 

3. De pop. De larve eet totdat zijn huid als het ware barst. Onder de oude huid is een nieuwe huid die vochtig 
en zacht is. Daardoor verandert de larve in een pop. Voor het verpoppen hechten de larven zich met behulp 
van een schijnvoet vast. Daarom lijkt de pop vastgeplakt aan het blad, ze blijft daar onbeweeglijk liggen 
gedurende de hele verpoppingstijd. Dit duurt tussen 7 en 10 dagen. De pop is ongeveer 3,5 mm groot, 
donkergrijs tot zwart met gele vlekken. Poppen variëren eveneens van kleur: geel, oranje, grijs, bruin of 
zwart met al dan niet stippen op de achtergrondkleur. 

4. De volwassene (imago). Uiteindelijk komt het volwassen dier tevoorschijn door de pophuid te scheuren. Op 
het moment dat het lieveheersbeestje uit de pop komt, heeft het gele dekschilden zonder patronen. Het is 
pas na enkele uren dat de dekschilden uitharden en dat de gele kleur plaats maakt voor het kleurenpatroon. 
Dit laatste ontstaat doordat het lieveheersbeestje bloed pompt in het dekschild en de vleugels. Het 
lieveheersbeestje overwintert dus als volwassen insect.  

Sommige lieveheersbeestjes hebben 1 generatie per jaar, anderen hebben 2 of meer generaties naargelang 
de temperatuur en het beschikbare voedsel. 

 
 



Levenscyclus libel (insect) 
 
De levenscyclus van de libel bestaat uit 3 fases, namelijk ei, larve en volwassen libel. 

1. Het ei. De eitjes van libellen treffen we aan in dode oeverplanten, net boven of net in het water, in de 
modder op de oever of zelfs de bodem van de plas of poel. Dit is afhankelijk van de soort. Elk vrouwtje legt 
wel honderden tot duizenden eitjes en afhankelijk van het tijdstip in het seizoen en de soort duurt het slechts 
enkele weken of maanden eer deze eitjes uitkomen. 

2. De larve. De larve brengt zijn leven in het water door. Dit kan variëren van 1 tot 5 jaar, afhankelijk van de 
soort. De larve leeft van waterbeestjes en zelfs kleine visjes staan op zijn menu. Na ongeveer 9-16 
vervellingen is hij dan eindelijk een volwassen libel geworden. 

3. De volwassene (imago). De larve is eindelijk herkenbaar als libel na zijn laatste vervelling. Het is dan een 
volwassen exemplaar geworden. Van deze laatste vervellingen kunnen we vaak nog het een en ander 
aantreffen. Een leeg velletje aan een takje net boven de waterrand is het bewijs dat er weer een nieuw 
volwassen exemplaar is. Een nieuwe libel moet eerst nog enkele uren “drogen” voordat het op weg kan. 
Deze laatste fase van de libel duurt slechts 1-5 maanden en heeft slechts als doel voortplanting… 

 
 
 
 


