
T H E M A  2 :  K R I E B E L B E E S T J E S

Heb jij soms jeuk aan je been? 
Of voel je het soms kriebelen in je haar?
Dat is de schuld van hele kleine dieren. 
Kleine diertjes die je wel eens op je huid voelt kriebelen.
Daarom noemen we ze kriebelbeestjes …
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LES 1: Juist lezen

kn
knie
knoop
knus
knijp
knal

sn
snik
snot
snaar
snoet
snuit

sm
smal
smijt
smul
smak
smaak

st
stok
stoer
stuur
stoor
stil

sp
speer
spuit
spoel
spek
spin

stuur stuur

Dit is het voorbeeldwoord:

Kijk er goed naar. Let op: dat stukje met die 
2 medeklinkers bij elkaar is 
moeilijk.

Zo zeg je dit soort woorden:

Je zegt direct de eerste letter en
“zingt” die. Dan “zing” je de andere 
letters erachteraan.

Je denkt aan wat het woord
betekent.

stuur
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LES 2: De drie mieren
Je vertelt aan elkaar wat je gelezen hebt. 

Zo kom je het hele verhaal te weten.

verhaal 1
De eerste mier is nog maar pas weg.
En daar ziet ze een zuil staan op het pad.
Dat zag ze nog nooit.
Ze sluipt dichter en dichter.
Ze wil weten wat het is.
Ze klimt erop.
Ze voelt iets ruws onder 
haar poten.
Plots begint de 
zuil te stampen.
De mier gaat vlug weg.
De aarde beeft nog eens
en de mier beeft mee.

1

5

10

9

500840-09_TVT_TBK:500840/03_TVT_TBK  11-05-2010  14:53  Pagina 9



1

5

10

T H E M A  2 :  K R I E B E L B E E S T J E S  •  L E S  210

1

5

10

14

verhaal 2
Een eind verder staat de tweede mier stil te luisteren.
Boven haar hoort ze iets bewegen.
Ze klimt in een dikke boom.
Er wappert iets langzaam heen en weer daarboven.
De mier klimt verder, hoger en hoger.
En als ze er vlakbij is, springt ze er bovenop.
Ze grijpt zich, met al haar zes poten, stevig vast.
Dun voelt het, en zacht en glad.
Zo schommelt ze een tijdje mee.
Maar wat het is, dat weet ze niet.

De mier is verbaasd.
Ze gaat langs de boom naar beneden.
Wat was dat nou?
Waar lijkt het op?
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verhaal 3
Op weer een andere plek in het bos
ligt de derde mier verstopt onder een blad.
Ze ligt stokstijf stil.
Daar voor haar is een snuivend slingerding.
Het is rakelings langs haar kop gegaan.

Voordat ze weet wat haar overkomt, 
wordt ze met blad en al omhooggezogen.
En, met dezelfde vaart met een oorverdovend getetter,
weer weggeblazen.
Ze tuimelt omlaag naar de grond.

Dat was schrikken!
Ze gaat ervandoor.
Zo snel haar poten haar kunnen dragen.

Meer lezen?
Drie mieren, Jan Daalman en Karin Borgman, Piramide, 1999
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LES 3: De mier, een harde werkster
Je haalt belangrijke dingen uit de tekst en vertelt die aan elkaar.

Een huis vol kamers
In een mierenhoop woont 
de rode bosmier.
Met heel haar familie.
Die mierenhoop 
is haar huis.
Een huis met gangen 
en kamers.
Ze hebben het samen gemaakt.
Bovenop ligt een dik dak van takjes en naalden.
Het dak houdt het nest droog en ook mooi warm.
Er zitten gaatjes in het dak.
Daar lopen gangen de mierenhoop in.
Naar de kamers in de boomstronk en in de grond.

Zuur dat prikt
Ga je in een mierenhoop zitten?
Dan stort het hele dak in.
De mieren zijn door het dolle.
Hun huis is stuk!
Ze zijn kwaad en bijten.
Zo’n beet voel je niet, want die is piepklein.
Maar mieren spuiten mierenzuur in het wondje.
En dat voel je wél.
Dat zuur komt uit hun achterste en het prikt.
Het betekent: hoepel op, ga ergens anders zitten.
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Zwaar werk
Is de mierenhoop niet kapot?
Dan is er toch veel te doen.
De werkmieren doen al het werk.
Sterk dat ze zijn.
Hun vrachtje kan tien keer
zo zwaar zijn als zijzelf.
Stel je voor dat jij tien vriendjes moest dragen!
De mieren houden het nest schoon.
Een eetploeg haalt eten.
En er zijn mieren die voor de jongen zorgen.
Of voor de koningin.
De koningin is een grote mier.
Zij zit in de boomstronk, in een klein kamertje.
Haar dikke lijf past er net in.
Ze legt alleen maar eitjes.

Zoenen om te eten
De mier van de eetploeg komt thuis met een volle buik.
Meteen staat er een mier voor haar neus.
Die heeft honger en aait met haar sprieten
over de kop van de eetmier.
Dat wil zeggen: mag ik wat eten van je?
De twee gaan rechtop staan.
Met hun monden tegen elkaar.
Net of ze zoenen.
Zo geeft de ene mier eten
aan de andere mier.

Meer lezen?
Kriebelbeestjes, Ditte Merle, van Reemst, 1997
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LES 4: Een goede vraag vertelt meer
Je leert goede vragen stellen.

Wil je een 
beter antwoord, 

stel dan liefst geen 
ja-neevraag.
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LES 8: Juist lezen

15

klas
klap 
klad

klaar
klaas
klaag

klom
klok

kluis
kluif

klik
klim
klein

knal
knel

knik
knor

knop
knap
knip

knaap
knoop
knijp

smal
smak

smeer

smul

smijt

snoek
snoet
snoep

snor
snel
snuit

sneeuw
snoot

spat
span
spar

spaar

spin
spel

speel
speer
spook
spoor

spier
speur

spook

spook

spook

Dit is het voorbeeldwoord:

Kijk er goed naar.

Let op: dat stukje met die 
2 medeklinkers bij elkaar is
moeilijk.

Je zegt direct de eerste letter en
“zingt” die. Dan “zing” je de
andere letters erachteraan.

Je denkt aan wat het woord 
betekent.
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LES 9: Zoem! Zoem! Zoem!
Je leert in een tekst opzoeken wat je wilt weten.

1

5

vleugels

borst

achterlijf

kop

oog

voelspriet

angel

Bijen vliegen rond
van bloem tot bloem.
In de lente en in de zomer
zijn ze bezig met het 
verzamelen van voedsel.
Dat brengen ze dan naar 
huis …

Waar wonen bijen?
Er zijn bijen die in 
een holle boom wonen.
Andere wonen in houten
dozen: bijenkasten.
Die zijn gemaakt door 
mensen.
Iemand die bijen heeft,
noemt men een imker.

Verdedig je huis!
Bijen verdedigen hun huis
goed.
Ze jagen vijanden weg.
Als dat niet lukt, gebruiken
ze hun angel met gif.
Als de bij gestoken heeft,
gaat ze dood.

Nieuwe bijen
Eén bij is heel groot.
Dat is de koningin.
Ze heeft maar één taak: 
eitjes leggen.
Daaruit komen de jonge
bijen.
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Hoe ziet de bij eruit?

De titel 
vertelt je wat
er in de tekst

staat.
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LES 10: Twee
Voor je een tekst leest, zie je de titel en de prenten. 

Stel daar vragen bij en denk aan wat je er al over weet.

Bij stapte uit de bijenkorf. 
De zon scheen, het 
bloemenveld geurde. 
De wind blies zachtjes 
door het lange gras.
Bij ging op de rand 
van de korf zitten. 
Het is prachtig vandaag, 
dacht Bij en rekte zich uit.
De schaduw van de 
groene eik viel over de korf.
Hmm, dacht hij. 
Als de korf nu niet onder deze boom stond, 
dan kon de zon er lekker warm op schijnen. 
Weet je wat ik doe? Ik verzet de korf even.
Bij ging naast de korf staan. Hij duwde zijn rug tegen de rand
en zette zijn pootjes schrap.
"Aaa … hummmmpfffff …"
Bij duwde uit alle macht tegen de korf.
Eens even kijken of ik de korf al wat verzet heb, dacht Bij.
Hij bukte zich.
"Nee, niet zoveel, geloof ik", mompelde hij.
"Nog eens proberen."
Bij ging weer tegen de rand staan en duwde, zo hard hij kon.
Zelfs zijn vleugels duwden mee. 
Z’n kopje werd er rood van.
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"Pfffff …" blies Bij voor zich uit. "Ik denk," hijgde hij, 
"ik denk dat het mij niet lukt. Ik kan het niet."

"Wat kun je niet?" vroeg een stem van achter de eik.
"Oh, dag Beer", zei Bij. "Ik wil zo graag de korf in de zon 
zetten. Het is heerlijk warm in de zon."
"Oh," knikte Beer, "heb je al eens goed geduwd?"
"Ja," zei Bij, "dat heb ik gedaan. Maar het lukte niet."
"Oh," zei Beer, "dan is het wel een erg zware korf."

"Ja," zei Bij, "heel zwaar."
"En heb je niemand om je te helpen?" vroeg Beer.
"Ik ben maar alleen." Bij keek droevig.
"Maar ik ben er nu toch?" wees Beer naar zichzelf.
"Dat is waar", zei Bij. "Nu zijn we met twee. Wil jij me helpen?"
"Natuurlijk." Beer liep naar de korf. 
"Jij trekt boven aan de korf en ik draai de korf rond. Oké?"
"Oké", zei Bij. "Ik tel tot drie. Daar gaan we. 
"Eén … twee … DRIE …"
"Ziezo", lachte Beer. "Staat hij zo goed?"
"Hij staat precies goed. 
Het ging haast vanzelf, zo met zijn tweeën."
Beer wreef over zijn dikke buik. 
"Ik krijg er wel een beetje honger van." 
"Wat dacht je van een potje honing?" wees Bij naar de korf.
"Voor ons allebei?" vroeg Beer.
"Voor ons allebei."
Bij hupte de korf in.

Meer lezen?
Beer en Bij maken muziek, 
Stijn Moekaers, Clavis, 2004
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Vragen bij een tekst kun
je beter oplossen als je 
de vragen vooraf leest.
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