
Ga je mee op jacht 
naar MAXI-dieren?

Op je blad staan foto’s van de echte dieren. 
In onze tuin staan deze dieren ook maar... ze zien 

er soms een beetje anders uit.
Zoek ze en doe bij elk gevonden dier de opdracht 

op de achterkant van dit blad. 
Eén dier vind je NIET in onze tuin.

Wie is de indringer?

1ste
graad



Vlieg Ik heb 2 vleugels en zuig mijn eten op 
met mijn slurfmond. Ook mijn ogen zijn speciaal.

Weet jij waarom? Teken het hiernaast. 

Duizendpoot
Een duizendpoot heeft niet echt

1 000 pootjes, hij heeft er zelfs niet 
eens 100. Het is een vleeseter met 

een soort giftanden. 
Opletten dus!

Sta achter elkaar, buig voorover en 
neem elkaar vast. Jullie zijn nu een 

duizendpoot. Stap je zo verder op zoek 
naar het volgende dier in de tuin? 

SpinSommige spinnen weven een web, 
andere spinnen lopen achter hun 

prooi om die te vangen. En weet je 
wat een spin graag eet?Speel dan maar volgend spel: Sta in 

een kring. De 1ste zegt: ‘De spin heeft 
zin in..... (en vult hier iets in, bv. een 

vlieg). De volgende herhaalt: ‘De spin 
heeft zin in ....(bv. een vlieg) en vult 

iets nieuws aan (bv. een mug). En zo 
gaat het spelletje verder tot iemand 
niks meer weet of een foutje maakt. Wie wint?

Meelworm
Ik ben de larve van een meeltor. 

Vele vogels lusten me graag en ook 

vissers hangen me vaak aan hun 

haakje. 

Kijk goed naar het infobordje 

en tel hoeveel eitjes erop staan.

................ eitjes. 
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Vliegend hert 

Met hun gewei (eigenlijk hun 

vergroeide kaken) vechten mannetjes 

soms voor een vrouwtje.

Kies je sterkste arm en zoek een 

plaatsje om je elleboog op te zetten. 

Pak de hand van de ander vast, zet je 

ellebogen tegen elkaar en... duwen 

maar! Wie krijgt de arm van de ander 

het eerst naar beneden en wint de 

wedstrijd armworstelen?

De winnaar speelt daarna tegen een 

andere winnaar. Wie is de sterkste van 

allemaal?

Oorworm 
Geen schrik, ik kruip echt niet in je oor! 

Ik eet planten en kleine kriebelbeestjes. 

Op de tekening hieronder heb ik iets 

te kort. Teken je het erbij?

Tip: ik gebruik het om me te verdedigen. 

Sprinkhaan 
Een sprinkhaan springt tot wel

20 keer zijn eigen lichaamslengte 
ver. Ben jij 1 m groot? Dan betekent 
dit dat jij vanuit stilstand 20 m ver 

zou springen.Aha, jij kan dat?

Ga allemaal op 1 lijn staan en spring 
daarna zo ver mogelijk. Wie wint?

Kever
Ik heb geen longen maar adem via 

gaatjes onder mijn rugschild. Er 

zijn vele soorten kevers. Ook het 

lieveheersbeestje is familie van mij.

Hieronder heb ik iets te kort.

Zie je wat? Teken het er dan bij. 

Wants 
Wantsen hebben geen neus maar ruiken via cellen in hun antennes.Zo vinden ze hun eten en hun familie. 

Ga ook eens op je handen en knieën zitten en snuffel aan de grond, aan struiken en bomen. Wat ruik jij allemaal?


