Recycle insect
Knutsel een insect in elkaar met restmateriaal
Stop met weggooien en begin met verzamelen! We kunnen dit restmateriaal
namelijk goed gebruiken bij het maken van insecten! We maken er een met behulp
van kurken, doppen, knopen en lege verpakkingen.
Duratie

: 45 minuten

Voorbereidingstijd

: 15 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Creatief

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat kun je allemaal gebruiken?
Dit zijn suggesties! Bekijk zelf wat er beschikbaar is en wat je wilt gebruiken
• restmateriaal naar keuze, bijvoorbeeld: doppen,
• touw
flesjes, blikjes, deksels, kurken, knopen, lege
• wiebeloogjes
verpakkingen (klein)
• chenilledraad of pijpenragers
• lijm(pistool)
• stof
• tangetjes
• ijzerdraad
• scharen
• (acryl)verf en kwasten
• stiften

Wat is een insect eigenlijk?
Er bestaan superveel insecten! En van de vele categorieën insecten bestaan ook weer heel veel soorten. Insecten
zoals een tor, mug of wesp lijken niet per se op elkaar, maar het zijn tóch allemaal insecten. Insecten hebben
namelijk altijd iets met elkaar gemeen: ze zijn op dezelfde manier gebouwd. Hun lichaam bestaat uit drie
gedeeltes: een kop, een borststuk en een achterlijf. Ook hebben insecten zes poten. Als je dit in je achterhoofd
houdt, zul je ook merken dat een spin bijvoorbeeld geen insect is! Deze diertjes hebben namelijk acht poten. Zij
vallen onder de categorie 'spinachtigen'. Wel vallen de 'spinachtigen' en de 'insecten' allebei onder de categorie
'geleedpotigen'. Dit betekent dat het koudbloedige beestjes zijn met een skelet aan de buitenkant van het lichaam.
Koudbloedig betekent dat deze dieren hun lichaamstemperatuur niet zelf kunnen regelen. Hoe warm of koud zij
het hebben hangt totaal af van de omgeving waar zij zich in bevinden.

Voorbeelden van insecten

De mestkever

De libelle

Een lieveheerstbeestje

Voorbereiding
• Praat met de kinderen over insecten. Gebruik eventueel de bovenstaande informatie. Vraag hen naar hun
eigen ervaringen: Heb je wel eens een insect gezien? Welke? Wat zijn de insecten die jij vaak tegenkomt?
Welke ken jij allemaal?
• Ga samen met de kinderen op zoek naar verschillende insecten. Dit kan online zijn, maar er bestaan
natuurlijk ook verschillende soorten boeken over deze mooie dieren. Kijk er eens naar en laat de kinderen
inspiratie opdoen! Let op de verschillende eigenschappen en uiterlijke kenmerken. Wat valt op? Wat vinden
ze mooie dieren om te zien? Zijn er ook dieren die er spannend of gek uitzien?
• Begin ruim van tevoren met het verzamelen van restmateriaal. Zet dit eventueel in de nieuwsbrief, of zet dit
op social media zodat ouders en kinderen ook mee kunnen sparen. Zorg er wel voor dat het materiaal niet
té groot wordt, zodat de insecten redelijk 'realistisch' worden. Net zo klein als een echt insect is natuurlijk
niet nodig. Maar als je gaat werken met een grote kartonnen doos waar een televisie in heeft gezeten heeft
en je hier een tor van wilt maken, is dit wel wat uit verhouding.

Aan de slag!
Door middel van de foto's hieronder geven we je verschillende inspiratietips. Het ligt aan het materiaal wat er
beschikbaar is en met welke doelgroep je werkt, wat je zou kunnen maken. Je kunt er je eigen invulling aan geven!
Hoe ouder de kinderen zijn, hoe 'ingewikkelder' ze het kunnen maken. Je zou dan met ijzerdraad, gaas en/of het
lijmpistool kunnen werken (wel onder toezicht). Misschien hebben de kinderen zelf ook al goede en originele
ideeën?!

Inspiratie voor de jongere kinderen

Dopjes beschilderd met
(acryl)verf. Simpel, maar leuk!

Karton, noppenfolie, dopjes,
chenilledraad en nog meer
restmateriaal is gebruikt om
zelf een insect te maken

Deksels van conserveblikken,
beschilderd met (acryl)verf, of
beplakt met stof. Dopjes
dienen als ogen en
chenilledraad als poten

Inspiratie voor de oudere kinderen

Een oud lichtbolletje is gebruikt
als lijf en hier is dun ijzerdraad
omheen gewikkeld. Je zou nog
kralen kunnen gebruiken die
als ogen dienen

Insecten gemaakt van plastic
flesjes (opengeknipt) en
doppen. De poten kun je
maken met omwikkeld
ijzerdraad

Een plastic flesje, beplakt met
vleugels van doorzichtige stof.
Er is chenilledraad gebruikt
voor de pootjes en voelsprieten

Tip
• In plaats van alleen restmateriaal, kun je er ook voor kiezen om natuurlijk materiaal te gebruiken!
Dennenappels, kastanjes of eikels zijn ook super om mee te knutselen.

Variatie!
Maak vuurvliegjes door een doorzichtige fles om te toveren tot vlieg en hier een glow in the dark staafje in te
stoppen! Deze zijn verkrijgbaar bij de Action, Hema of Big Bazar. Ook online zullen ze vast te verkrijgen zijn.
Zorg ervoor dat de ruimte donker gemaakt kan worden voordat je de staafjes 'knakt' en stop ze er daarna pas in.
Het geeft namelijk maar een korte periode licht af, dus het zal zonde zijn als dit slecht te zien is.

Bronnen:
• https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuk-en-spreekbeurt/dieren-en-planten/insecten.html
• https://onelittleproject.com/pop-bottle-firefly/

