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Hoi! Je ligt languit in het gras. Ineens voel
je gekriebel. Op je voet zit een mier. Je bent
bij een mierennest gaan liggen. Dat komt
goed uit. Want met dit boekje ga je mieren
bekijken.

Mieren zijn overal. In het bos, in het gras of
ze kruipen uit gaatjes tussen de straatstenen.
Soms kom je ze ook in huis tegen.
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Bekijk een mier Mieren hebben drie
delen. Kop, borst en achterlijf. 
Waar zitten de pootjes aan vast?
Hoeveel pootjes zijn het? 
Teken ze op de goeie plaats. 
Teken ook de voelsprieten en andere dingen
die je opvallen.



Mierenpaadjes Vaak zie je een heleboel
mieren achter elkaar aanlopen. In een lange
optocht. Ze zijn onderweg naar het nest of
naar voedsel.
Mieren hebben vaste paadjes. Ze geven die
paadjes een luchtje. Zo weten ze hoe ze
moeten lopen. 

Ga eens op zoek naar zo’n mierenpaadje.
Soms loopt er een dwars over een zandweg.
Volg de mieren.

Kun je ontdekken waar ze heengaan?
ja, ze gaan naar
nee

o
o
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Lopen alle mieren in dezelfde richting?
ja
nee

Zie je mieren die iets sjouwen?
ja, ze sjouwen 
nee, ze sjouwen niets

Leg een takje dwars op het mierenpaadje.
Wat doen de mieren?

Zien alle mieren er hetzelfde uit?
ja
nee
Zo nee, wat voor verschillen zie je?
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Mieren en luizen Zoek een boom,
struik of plant met bladluizen. Dat zijn
piepkleine beestjes die sap uit de
bladeren zuigen. Als je ze gevonden
hebt, kijk dan of je ook mieren ziet. 
Die komen op de luizen af. Niet om ze
op te eten, maar om ze op hun achterste
te trommelen. Luizen poepen dan een
zoet spulletje. Honingdauw. Dat lusten
mieren graag.
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Post Een pluizenbol
leegblazen en dan een
wens doen. Bedankt 
groep  van basisschool
Leewervelt in Reuver
voor al jullie wensen!
Veel kinderen willen graag...
dat er niet meer geplaagd wordt,
gezond blijven en heel oud worden,
een hond of ander huisdier hebben,
andere mensen helpen,
dat de oorlog in Kosovo ophoudt.

En dit is de mooie wens van Ellen Mooren!
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Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Guida Joseph

Deze kinderbijlage is mogelijk

gemaakt door de Postcodeloterij

Stichting het Limburgs Landschap

Kasteel Arcen
postbus ,   Arcen
telefoon []   
fax []   

Doe je mee? Maak
de puzzel. Welk woord

staat er onder de pijl?
Schrijf dat op en versier
het woord op z’n 

Mieren-weetje 
Als bosmieren in je vel
bijten, spuiten ze
mierenzuur in het wondje.
Daar krijg jij jeuk van.

allermooist! 
Stuur het vóór
 juli naar
Het Limburgs
Landschap.


