
 

Kriebelbeesten zoeken 
Met Flip de beer 
 

Flip zoekt samen met kinderen kleine diertjes in de tuin. Ze vinden onder stenen wormen. 
Ook vinden ze een pad, slakken en een spin. Ze doen de dieren in een potje en bekijken op 
een kaart welk dier het is. 
 
Hallo allemaal, Vandaag logeer ik bij Julie en Romy. En we gaan samen met mamma kriebel 
diertjes zoeken in de tuin.  

Eerst onder de bloempot kijken. Ehh, nee. Ik zie niks. Eh ja ik zie ook iets! Ja, gewoon met je 
handen! Dat durf ik ook wel, hoor.  

1.. 2.. 3! Ohh, wat een grote wormen. Er zitten allemaal wormen onder. 
He, daar loopt nog een spin, die moet ook in het potje. 

Zo, nu gaan we onder de stenen kijken. Dat is een zware steen. Ehh nee, ik zie niks.  

Ja! Ik vind het spannend hoor, al die kriebel beestjes.  Ze wonen bijna altijd ergens onder. 
Ze vinden het zeker fijn in het donker. Nee, ik zie ook niks.  

Een worm, ja! Er zit er weer 1. Wat zitten er veel hier in de tuin zeg. Doe maar in het potje. 

He, kriebeldiertjes wonen niet alleen onder potten en stenen, ze wonen ook in de grond. En 
hupsakee, weer 1 in het potje. Makkelijk zo'n potje. Dan kun je heel goed zien wat er in zit. 
Wat hebben we al een boel zeg. 

Zouden hier ook kriebelbeestjes zitten?  

He, dat lijkt wel een soort kikker. Oh, een pad! En daar zitten allemaal slakken, met een 
huisje op hun rug. 2 slakken. 

Dat is handig. Deze tekening kan je precies opzoeken hoe al deze kriebeldiertjes heten. 

Ja ik kan het heel goed zien. Ja, die kriebelt wel, maar hij doet niks.  Ja. Nee. Dan gaan ze 
lekker naar hun eigen plekje terug. Dat moet, want anders is het zielig. 

Zo, ga maar lekker spinnetje, dag! Dag wormpje, bedankt voor het spelen! 
 
Zo, even je handen wassen. Want dat moet altijd als je kriebelbeestjes hebt gezocht. 
Nou, ik vond het heel erg leuk met Julie en Romy. 

Dag! Tot de volgende keer!x` 


