
een spel waarbij kriebelbeesten gezocht, 
geobserveerd en vergeleken worden

Kriebelbeestenspel

OMSCHRIJVING
Het kriebelbeestenspel wordt gespeeld in duinen en bos 
en gebeurt onder begeleiding van de leerkracht. De groep 
neemt de koffer met spelbord, kaartjes en loepepotjes mee 
op het terrein. De kinderen worden in groepjes verdeeld 
en nemen het tegen elkaar op om verschillende soorten 
kriebelbeestjes te vinden. De diertjes vinden, er goed naar 
kijken, ze vergelijken met het kriebelbeestenkaartje, er 
respectvol en voorzichtig mee omgaan,… zijn maar enkele 
van de leerdoelen die dit spel niet alleen leuk maar ook 
leerrijk maken.

DOELGROEP 2de graad lager onderwijs

DUUR 1 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht of 

PERIODE maart – november 

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60  of €15 (zelf begeleiden)

EXTRA Buitenactiviteit; voorzie 
aangepaste kledij

 Zelf begeleiden mogelijk na afspraak • € 15 voor gebruik materiaal/lokaal 

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Kriebelbeestenspel
1. Spelmateriaal
- Spelbord
- Kriebelbeestenkaartjes
- Loeppotjes, lepeltjes, vergrootglazen,…
- Insectenpotjes
- Sjaaltjes (ploegverdeling)
- Zoekkaarten kriebelbeesten

2. Doel
- Elke groepje probeert diagonaal naar de overkant van 

het spelbord te geraken door de diertjes te vinden die 
op de kaartjes afgebeeld staan. Telkens een diertje 
wordt gevonden leggen ze het kaartje met de afbeelding 
horizontaal of verticaal aan bij het vorige. Diagonaal mag 
niet.

3. Opstart
- We maken groepjes van 3 tot 4 kinderen (of de grote 

groep wordt ingedeeld volgens het aantal spelborden)
- Het groepje per spelbord wordt in 2 kleine groepjes 

verdeeld die elk een verschillend sjaaltje krijgen. Dit zijn 
de groepjes die het tegen elkaar opnemen.

- De materialen worden uitgestald en het spel wordt 
uitgelegd.

- Alle diertjes worden met respect en voorzichtigheid 
behandeld. Na de controle worden ze direct terug 
losgelaten.

4. Het spel
- Elk groepje bekijkt goed hun kriebelbeestenkaartjes. Ze 

gaan in de directe omgeving op zoek naar een diertje dat 
op één van de kaartjes staat. Ze nemen het mee in een 
potje zonder het diertje te beschadigen.

-  De spelleider controleert. Bij een correcte vondst mogen 
ze het betreffende kaartje op hun spelbord plaatsen.

- De lijnen zullen elkaar kruisen!!!! De groep die de lijn 
van de anderen moet passeren moet het correcte diertje 
weten te vinden. Indien het diertje al gebruikt is, dient 
een tweede exemplaar gevonden te worden.

- Er mag 1 joker (logo Nachtegaal) gebruikt worden door 
een diertje te vinden dat niet op de kaartjes voorkomt.

5. Einde van het spel
- De groep die het eerst hun eigen kleur terug bereikt is 

gewonnen.
- In de nabespreking leggen de kinderen die diertjes 

volgens het aantal poten:
- Geen poten (wormen en slakken)
- Dieren met 6 poten (insecten)
- Dieren met 8 poten (spinachtigen)
- Dieren met meer dan 8 poten (duizendpoten – 

miljoenpoten en pissebedden)
- Op de achterkant van de zoekkaart staat een korte 

toelichting bij elke diersoort. 

Er volgt een klein onderwijsleergesprek.


