BEDANKT!

HOI! IK BEN
FLOOTJE DE VLO

Wat tof dat je kennis hebt
gemaakt met al mijn kriebel
beestjesvrienden. Alle beestjes hebben een
nuttige functie in de natuur, dus het is belangrijk
dat ze er zijn. En wil je mijn kriebelbeestjesvrienden ook meer tegenkomen in jouw tuin?
Maak dan een insectenhotel!
Scan de QR-code en kijk op YouTube
hoe je dat doet!

EN IK LAAT JOU
KENNIS MAKEN
MET MIJN WERELD!
KRIEBELBEESTJESSPEURTOCHT
ALMERE CENTRUM 13 APRIL T/M 12 MEI 2022

ALMERECENTRUM.NL

ANTWOORDEN: 1) cbad, 2) b, 3) b, 5) a, 6) a, 7) a, 8) a

VOLG DE ROUTE OP DE KAART EN
DOE BIJ ELK KRIEBELBEEST EEN
OPDRACHT VAN DEZE SPEURTOCHT
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“Wat een heerlijk plekje hier, ik kan me voorstellen
dat hier in het park heel veel mieren zijn. Mieren
hebben allemaal een taak en een functie: verkenners,
schoonmakers, koks, opvoeders en vechters. Ze
hebben het dus altijd ontzettend druk!” zegt Flootje.
Kijk eens goed in het park. Kun jij mieren
vinden? Welke kleur hebben ze? En hoeveel
kun je er tellen?
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“WAUW! Deze spin aan de muur is echt groot!
Anders dan insecten heeft een spin 8 poten en
vinden veel mensen deze vaak een beetje eng.
Maar wees gerust, in Nederland komen er
geen giftige spinnen voor.” vertelt Flootje de Vlo.

AAL
OSPIT

ELLAA
WAND

FORUM

SPIN

Hoe komt een spin aan zijn eten?
a) D
 e spin heeft een hele lange tong waarmee
hij z’n prooien vangt
b) D
 e spin maakt een web waarin z’n prooien
vast blijven plakken
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Niet alle wespen kunnen steken. Wie kan er wel
steken denk je?
a) Vrouwtjes wesp
b) Mannetjes wesp
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“Is het een bij of is het een wesp?” vraagt Flootje
zich af. Wat denk jij? “Ah, het is een wesp! Dat kun
je bijvoorbeeld zien aan de smalle taille van de
wesp. Daarnaast is de wesp helemaal glad en heeft
een bij juist wat beharing. Zowel wespen als bijen
kunnen steken.”

“In het Nederlands klink libelle heel lief, maar in het
Engels heet de libelle een ‘dragonfly’ – een draken
vlieg. Een libelle klinkt in het Engels wat gemener.
Ik ben ook wel een klein beetje bang, want hij eet
onder andere vliegjes en muggen.” vertelt Flootje.

a) In het bos
b) Bij het water
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De libelle zit hier op een bloem, maar waar kom
je de libelle het meeste tegen?
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Hoe oud denk je dat een
lieveheersbeestje ongeveer wordt?
a) 1 jaar
b) 10 jaar
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LIEVEHEERSBEESTJE

“Woow, wat ben jij mooi! Vlinders zijn zo
prachtig kleurig. En deze is helemaal van
bloemen gemaakt dus ruikt ook nog
eens ontzettend lekker.” roept Flootje
enthousiast. “Net als een vlinder ben ik ook
niet gelijk een vlo als ik geboren word.”

a) Pop
b) Rups
c) Eitje
d) Vlinder
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“BBBZZZZ! Ik hoor hem al, de bromvlieg! Wat een
lawaai maakt hij toch he?” klaagt Flootje. “Oh wacht,
ik moet geen hij zeggen, maar zij! De vrouwelijke
bromvliegen komen naar onze huizen toe om luid
zoemend naar voedsel te zoeken voor hun
toekomstige kleine bromvliegjes (larven).”
Wapper eens goed met je armen, maak een
zoemend geluid en ren rondjes over het plein.
Tada, je bent nu een echte bromvlieg!

“Ah, dat is mijn lievelings kriebelbeestje.
Wat is een lieveheersbeestje toch mooi
hè? Zo mooi rood met die prachtige stippen.”
Flootje zwijmelt bij het lieveheersbeestje.
“Wist je dat het aantal stippen op de rug
niets zegt over de leeftijd van een lieveheersbeestje?”
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Kun jij de 4 levensfases van een vlinder in
de goede volgorde zetten?
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Ik ben Flootje de Vlo en ik laat
jou kennis maken met mijn wereld! Ik ben zo
klein dat alles voor mij gi-gan-tisch is! Ik ben
slechts 1,5-4 mm groot en ik heb een roodbruin/zwart
uiterlijk. Mijn lichaam bestaat net als andere kriebelbeestjes
uit een kop, een borststuk en een achterlijf. Ik ben een insect
en ik heb 6 poten. Ik lift graag mee met vogels, honden, katten
en mensen. Vandaag ben jij mijn gastheer! Zullen we een
rondje lopen en op zoek gaan naar mijn
kriebelbeestjesvrienden?
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Flootje is onder de indruk van de kever en
vertelt “Zo zeg, wat is die kever groot in mijn
wereld hè? Best wel indrukwekkend. Kevers
bestaan over de hele wereld in veel verschillende
soorten en maten. Wel zijn ze bijna allemaal
bolvormig en hebben ze voelsprieten op hun
kop. Zo zijn er mestkevers en ook het
lieveheersbeestje is een kever!”
Hoe wordt een kever ook wel genoemd?
a) Tor
b) Vlieg
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Flootje glijdt richting de Esplanade, net als een
slak! “Deze kriebelt misschien niet zo, maar is
wel één van mijn favoriete kriebelbeestjesvrienden.
Ik mag vaak even in zijn huisje op zijn rug kijken,
het is daar enorm slijmerig! Dit slijm heeft hij
nodig om zich voort te kunnen bewegen door
bijvoorbeeld de straten van Almere Centrum.”
Bekijk de slak eens goed. Waarom denk je dat
de slak bruin is en geen prachtige kleuren
heeft?
a) D
 e slak valt zo minder op waardoor hij minder
vijanden trekt
b) D
 e zon verandert de kleuren van het
slakkenhuis snel naar bruin

