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Kijk achter het flapje !

Wie verstopt
zich achter een
grassprietje? Wat
schuilt er onder
dat blad? Til het
flapje op en bekijk
een mierenhoop
vanbinnen of ontdek
hoe een vlinder wordt
geboren. Steek je hoofd
in een bijenkorf of volg
wat er onder de grond
gebeurt. Ontdek de
fascinerende wereld
van insecten!
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Inleiding

Niet alle insecten
hebben oren, sommige horen
met hun pootjes en ruiken
met hun voelsprieten.
Wie

je ziet ze lang niet altijd, maar
overal om ons heen zijn kleine
diertjes: insecten. Ze leven in bossen,
woestijnen, weilanden en vijvers.
Maar ook gewoon bij je thuis!
Je vindt ze ook in bomen en
onder de grond.
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Sommige vliegen geruisloos
en sierlijk door de lucht,
andere zoemen en er zijn
ook insecten die ‘zingen’.

Wa

Veel insecten kunnen
kleuren zien die voor
ons onzichtbaar zijn.
ook spinnen behoren tot
deze microwereld, maar
ze worden niet tot de
insecten gerekend.
W
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insecten leiden een
verrassend bestaan, of
ze nu in hun eentje leven
of in grote groepen.

leeft er onder
Wie
de

th

spinnen hebben
acht pootjes, maar
geen voelsprieten
of vleugels.
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Bijen

honingbijen leven
in grote volken bij
elkaar in een bijenkorf.
Er zijn drie soorten
bijen: werkbijen, darren
(mannetjes) en de koningin.

weer andere zorgen voor de
eitjes en de jonge larven.
De koningin legt als
enige de eitjes.

De werkbijen voeren vaste taken uit:
sommige verzamelen nectar en
stuifmeel, andere beschermen de
bijenkorf en maken hem schoon.
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Vlinders

veel vlinders hebben kleurige
vleugels met prachtige patronen.
Heel kleine schubben op hun vleugels
weerkaatsen het zonlicht waardoor nog
meer kleurvariaties ontstaan. Het leven van
een vlinder kent drie stadia: uit een eitje
komt een larve, of rups, die weer verandert
in een pop, waaruit uiteindelijk de volwassen
vlinder ontstaat. Deze transformatie
wordt ook wel metamorfose genoemd. bijna
alle vlinders leven van de nectar die ze uit
bloemen opzuigen. Ze gebruiken daarvoor hun
roltong (een soort dunne buis) of proboscis.
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