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help je ons? 
knip het plaatje

ik ben een mug.

met mijn snuit zuig ik bloed

en spuit ik gif.

van dat gif krijg je een bult

die heel erg jeukt.

ik ben een mier.
ik ben heel sterk.

mijn huis is in het bos. 
het is een soort berg:

een mieren-hoop.

ik ben een wesp.

ik ben zwart met geel.

als ik steek, doet het zeer.  

zoet vind ik lekker,  

maar ik houd ook van vlees.

ik ben een worm.

soms heet ik pier.

ik kruip door de grond.

je ziet mij vaak na een bui.
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ik ben een vlieg.

ik zit vaak in de poep

van een paard of een koe.

in de poep leg ik mijn ei.

uit dat ei komt een larf.

de larf wordt weer vlieg.

ik ben een rups.

eerst eet ik mijn buik vol.
dan spin ik me in  

en word ik een pop.
als ik uit de pop kom, 

ben ik een vlinder.

wie hoort waar?  
plak het plaatje op

ik ben een tor. 
op mijn rug zit een schild. 
dat schild is rood met zwart. 
ik eet graag luis.

ik ben een spin.

ik weef een mooi web.

de draad van het web kleeft.

zo vang ik een vlieg.

die spin ik in en eet ik op.
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KNIP UIT
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   ik kan vliegen          ik heb 6 pootjes
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welk dier hoort erbij? 
schrijf maar op
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nu heb ik geen pootjes 

en ook kan ik niet vliegen. 

als ik groot ben, 

heb ik 6 pootjes  

en mooie vleugels. 

ik ben een 
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weet jij het? 
schrijf maar op

pootjes

hoeveel pootjes heeft een spin?
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