
 

Vroege Vogels in de Klas 
Nachtvlinders 
 

Leeftijd: 13-15 jaar   
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
In Nederland zijn zo’n 2200 soorten 
nachtvlinders te vinden. Ze variëren in 
grootte en kleur, maar over het algemeen 
zijn ze minder kleurrijk dan dagvlinders. 
Menno Bentveld gaat op zoek naar de 
verschillende nachtvlinders en komt de 
kleine wintervlinder tegen, één van de 
weinige vlinders die in de winter leeft. Ook 
is er de rode dennenspanner, die groen 
gekleurd is. Dit komt door het bladvoedsel 
dat hij als rups heeft gegeten. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Nachtvlinder, mot, rups, verpoppen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen : 
- 31 – Het milieu 
- 32 – Processen in de natuur. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Vroege Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl 
staan meer video’s over vlinders, zoals: 
‘Exotische vlinders‘ en het ‘Verpoppen van 
een koolwitje’. 
 
Antwoorden 
1 Met een mengsel van rode wijn en 
suiker. 2a Dag (goede antwoord) b 
Vrouwtje c Zich voortplanten d Bovenin 3 
B 4 B 5a Ze zijn klein, onopvallend 
gekleurd, hebben een middenlijf en twee 
vleugels. b Dagvlinders zijn juist bont 
gekleurd. c Dit heeft te maken met 
camouflage. Als de nachtvlinder overdag 
slaapt tegen een boomstam, valt hij bijna 
niet op. 
 
 
 
 

 
 

Kijkvragen 
 
1 Als je nachtvlinders onderzoekt, moet je 
ze eerst vangen. Sommige nachtvlinders 
komen af op fel licht, maar anderen niet. 
Waar kun je ze mee lokken? 
 
2 Eén van de nachtvlinders die Menno 
tegenkomt is de kleine wintervlinder. 
Streep door wat niet van toepassing is. 
a Deze vlinder leeft meestal 1 dag / maand 
b Het mannetje / vrouwtje heeft geen 
vleugels 
c Het belangrijkste doel van de vlinder is 
territorium bewaken / zich voortplanten 
d Na de paring zet het vrouwtje haar eitjes 
bovenin / onderaan de boom af 
 

 
 
3 Menno ontdekt een rode dennenspanner, 
die er gek genoeg groen uitziet. Ook komen 
er bruine soorten voor. Waardoor verschilt 
de kleur van deze soort per vlinder? 
A Dit hangt af van de leeftijd van de vlinder. 
B Dit hangt af van wat de vlinder eet. 
C Dit hangt af van de temperatuur. 
 
4 De kleine wintervlinder is één van de 
weinige nachtvlinders die in de winter leeft. 
Dan zijn er geen bloemen om nectar uit te 
drinken. Hoe kan het dat hij toch overleeft? 
A Hij eet andere insecten. 
B Hij heeft genoeg gegeten als rups. 
C Hij krijgt energie van de zon. 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Nachtvlinders worden motten genoemd.  
a Welke uiterlijke kenmerken hebben zij? 
b In hoeverre verschillen deze kenmerken 
met dagvlinders? 
c Waarom zal een nachtvlinder er anders 
uit zien dan een dagvlinder denk je?  
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http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_5227716
http://www.schooltv.nl/programma/vroege-vogels-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/micro-monsters-in-de-klas-vlinders/
http://www.schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-een-pop-komt-een-vlinder/
http://www.schooltv.nl/video/geboorte-van-een-koolwitje-uit-een-pop-komt-een-vlinder/

