Lieveheersbeestjes schoolkrant

Hoeveel stippen heeft een lieveheersbeestje?
Wat eet een lieveheersbeestje als ontbijt?
Ik ben niet lekker!
Ken jij de kinderen van lieveheersbeestjes?
Waarom speelt een lieveheersbeestje
verstoppertje in de winter?
Brengen Lieveheersbeestjes geluk?
Hoe ver vliegt een lieveheersbeestje?

Hoe werkt deze krant?
Deze krant gaat over echte, levende lieveheersbeestjes, die je
zelf buiten kunt vinden. Dat is niet moeilijk, als je maar weet
hoe en waar. Je leest alles wat je over lieveheersbeestjes moet
weten en je vindt er leuke opdrachten en raadsels in. Als je de
krant uit hebt, heb je zelf een lieveheersbeestje gemaakt en ben
je een echte lieveheersbeestjes-expert. Aan de slag dus!

Opdracht
Kijk buiten of je een lieveheersbeestje kunt vinden.
Vang er één in een leeg luciferdoosje. Zet het
lieveheersbeestje op je handpalm en draai dan je hand met
je vingers naar boven, zodat ie verticaal staat.
Waarheen loopt het lieveheersbeestje nu:
O in je mouw
O naar je vingertop
Wat gebeurt er in de
volgende minuut:				
			

Wat zijn lieveheersbeestjes?
Iedereen vindt lieveheersbeestjes
leuke dieren want ze hebben
vrolijke kleuren en stippen op
de rug. Maar … heb je wel eens
goed naar ze gekeken? Weet jij
dat ze hele luizenfamilies kunnen opeten?
Weet je waar ze ’s winters blijven?
Er zijn er wel 5000 verschillende
in de hele wereld! En 60 soorten
daarvan kun je in Nederland
tegen komen. Ze zien er allemaal
anders uit maar eten hetzelfde,
want bijna ieder lieveheersbeestje houdt van bladluis. En niet
een beetje: liefst HEEL VEEL!
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... en vele opdrachten

\
Ieder insect heeft zes poten,
vleugels en een lijf dat bestaat uit
drie delen: de kop, het borststuk
en een achterlijf. Denk jij dat het
lieveheersbeestje ook een insect
is?… Lees snel verder!
antenne
kop

oog

Er bestaan een heleboel lieveheersbeestjes. Hier zie je negen verschillende
soorten, die je vaak tegenkomt. Natuurlijk heeft elk lieveheersbeestje een
naam. Als je goed kunt tellen en let op de stippen weet je het zo!
Vul de goede naam van het lieveheersbeestje (of letter) in bij de tekening:
a. Zevenstippelig lieveheersbeestje
c. Oogvleklieveheersbeestje
e. Veertienstippelig lieveheersbeestje
g. Viervleklieveheersbeestje
		

borststuk
poot

dekschild

naad

b.
d.
f.
h.
i.

Elfstippelig lieveheersbeestje
Tweestippelig lieveheersbeestje
Tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje
Zestienpunt lieveheersbeestje
Negentienstippelig lieveheersbeestje

Kever
In de lente vind je de eerste lieveheersbeestjes die zich opwarmen
in de zon. Ze komen uit hun
schuilplaats te voorschijn waar
ze overwinterd hebben. Daarna
vliegen ze weg op zoek naar een
plek waar ze voedsel kunnen
vinden. Ook gaan de lieveheersbeestjes dan op zoek naar elkaar
om te paren. Mannetje en vrouwtje zien er hetzelfde uit, maar
ze weten elkaar toch te
vinden! Soms zie je twee
kevertjes bovenop
elkaar rondscharrelen: een grappig
gezicht.

larve genoeg eet, heeft ie een
probleem want zijn harde huidje
groeit niet mee. Daarom vervellen larven, ze kruipen gewoon
uit hun oude huid. Ze vervellen
niet één, maar wel drie keer
voordat ze groot genoeg zijn.

Kever
zomer

larve

eitje
pop

Ei
Op de kop vind je de ogen, die
bijna niet opvallen, ze zijn klein
en zwart. Met de voelsprieten kan
het lieveheersbeestje zijn voedsel voelen én ruiken. Ook heeft
ie stevige kaken om zijn voedsel
mee vast te pakken en in stukken
te scheuren.
Aan het borststuk zit alles vast
dat kan bewegen: de vleugels,
het dekschild en de poten. De
vleugels zie je niet: ze zitten verstopt onder het dekschild, netjes
opgevouwen. Kijk je van onder
dan zie je dat er zes poten aan
het borststuk vastzitten.
In het achterlijf zitten de organen
voor voedselvertering, maar ook
de geslachtsorganen waarmee het
vrouwtje eieren legt. De mannetjes en vrouwtjes lijken erg veel
op elkaar.
En … is een lieveheersbeestje een
insect? Ja dus!

Opdracht
Zet een cirkel om het plaatje
van het lieveheersbeestje dat
je zelf gezien hebt.

Opdracht

Ongeveer een
week na de
paring legt het
vrouwtje eitjes.
De gele of oranje
eitjes worden
meestal in hoopjes voorjaar
gelegd. Ze worden
vastgeplakt op de
onderkant van een blad of
in een gleufje op boomschors.
Belangrijk is dat er voedsel te
vinden is. Zo kunnen de larven
als ze uitkomen meteen beginnen
te eten, want vliegen kunnen ze
natuurlijk nog niet!

Larve
Larven heb je in kleine en grote
maten en ze lijken helemaal niet
op een lieveheersbeestje. Als een
Welke van deze
zes beesten is
géén insect?
(Omcirkelen)

de larve helemaal niet op een
kever lijkt noemen we de verandering een ‘volledige gedaanteverwisseling’. Moeilijker ook
wel: metamorfose. En op een dag
kruipt er ineens een lieveheersbeestje uit de pop!

kever kruipt

parend

uit pophuid

volwassen dier

De pas uitgekomen kever is nog
zacht en heeft nog geen stippen.
Na enkele uren krijgt ie zijn
echte kleuren en … zijn
stippen. De kever kan nu
op zoek naar luizen.
En is alles opgegeten
op de ene plant,
dan vliegt ie
gewoon naar een
andere! Handig
die vleugels…
Meestal wordt
een lieveheersbeestje één jaar
oud, maar soms
ook wel drie jaar.
najaar

In het echt
ben ik zo klein
winter

Pop
Heeft de larve genoeg gegeten
dan zoekt ie een rustig plekje op
en plakt zich vast met een soort
lijm uit zijn achterlijf. De larve
is nu een pop geworden. De
huid van de pop is een soort
slaapzak waarbinnen de larve
verandert in een kever. Omdat

Rekensom
Een lieveheersbeestje eet 50 bladluizen per dag. In een appelboom
wonen 350 luizen. Hoeveel dagen doet het lieveheersbeestje erover
om alle luizen op te eten? Oplossing op een andere pagina.

Oplossing puzzel
Oplossing raadsel
Lieveheersbeest

Kever

De verschillende gezichten
van een lieveheersbeestje

Metamorfose

Stippenspel

Puzzel

m

Vul de puzzel in en je leest een
woord dat onmisbaar is voor een
lieveheersbeestje!

Bouwbeestje

m

Vul in van boven naar beneden:
hoeveel vleugels heeft een lieveheersbeestje?
hiermee ruik ik mijn voedsel
wat eet ik het liefst
ik ben nu larve, wat word ik daarna
hoe heet het kind van een lieveheersbeestje
lieveheersbeestjes zijn
hiervan heb ik er zes
hoe noem je de vlekken op mijn rug
hiermee beschermt het lieveheersbeestje zijn vleugels

Oplossing op een andere pagina.

Wat hebben lieveheersbeestjes allemaal nodig?

Voedsel
Om te leven moet je eten. Nu
zijn lieveheersbeestjes en hun
kinderen echte veelvraten.
Ze vinden bladluizen heerlijk
en eten er heel veel van. Het
Zevenstippelig lieveheersbeestje
eet er met gemak zo’n honderd per dag! Sommige soorten
houden ook van lekkere hapjes
als schildluizen of larven van
bladhaantjes… En je hebt zelfs
echte vegetariers die alleen planten eten, of schimmels zoals het
Zestienpunt lieveheersbeestje.
Zijn er niet genoeg bladluizen
aanwezig, geen nood want nectar of stuifmeel lusten lieveheersbeestjes ook.

Beschutting
In de winter als het koud is
kruipen lieveheersbeestjes lekker weg
en bewegen de
hele winter
niet: ze

overwinteren. Ook als
het regent of
koud is in de
zomer kruipen ze weg.
Ze zitten in
spleten in boomschors, op de grond
tussen bladeren en mos
of afgevallen takken en onder
stenen. En …wie heeft in huis
nog nooit een lieveheers-beestje
gevonden? Zoek maar eens in de
zoom van de gordijnen, aan de
binnenkant van het raam of de
deursponning!
Lieveheersbeestjes overwinteren
soms in grote groepen van wel
duizend dieren. Zo overleven ze
tot de eerste lentezon ze wakker
maakt.

Warmte
Het is opvallend
dat lieveheersbeestjes graag in
de zon zitten. Ze
kunnen zichzelf
niet warmhouden, zoals

mensen of vogels, ze zijn koudbloedig. Daarom zie je lieveheers-

beestjes pas voor
het eerst bewegen
wanneer de temperatuur hoog genoeg
wordt: in de lente!
Maar misschien
heb je ze ook wel
eens in de winter ergens in huis
gevonden: wij mensen hebben
dan de verwarming aan…

Eilegplek
De tafel moet gedekt zijn voor
de jonge larven want ze hebben
altijd honger. Het vrouwtje legt
haar eitjes midden in een grote
luizenkolonie zodat de jongen
niet hoeven te zoeken. Aan de
onderkant van een blad, mooi
beschut komen de eitjes uit en
kan de roversbende eten naar
hartelust!

Wat heb je nodig?
Om in elkaar te zetten: Stevig
papier, schaar, lijm en plakband.
Knip de tekening eruit en plak
deze goed op het papier. (Je kan
ook eerst een fotokopie maken
van deze tekening en deze
opplakken.) Knip daarna de delen
uit langs de kniplijnen.
Schilden: plak eerst de naad
in het midden van elke schild.
Vouw de vouwrand van de rug
van schild 1 naar achter en plak
schild 2 met de rug hieraan vast.
Nu heb je een heel dekschild.
Vouw nu de vouwrand aan
de onderkant naar binnen en

plak deze langs de rand van de
bodem. Het beste is van achter
naar de voorkant te werken.
Plak nu de naden van de kop.
Daarna kun je de kop aan de
voorkant vastplakken, zowel aan
de bodem als aan de voorkant.
Klaar is het Bouwbeestje.

Oplossing rekensom
7 of precies één week

Om te kunnen leven hebben
lieveheersbeestjes het volgende
nodig:

Opdracht
Als je een lieveheersbeestje
goed bekijkt, kan je hem op het
bouwbeestje inkleuren. Je kan er
pootjes en voelsprieten aanmaken
van bijv. ijzerdraad, lucifers of
karton. Denk ook eens aan ronde
stickertjes of knoopjes voor de
ogen of vlekken. Kijk nog eens
buiten, of fantaseer zelf ...

Over rare en slimme Lieveheersbeestjes

Waar vind je lieveheersbeestjes?

Eet me niet op!

Zoektips het hele jaar door

Lieveheersbeestjes hebben een
aantal slimme trucs om niet
opgegeten te worden. Want vijanden liggen overal op de loer…

ten te worden. Wacht je en blijf
je kijken dan zie je na een tijdje
dat de pootjes weer te voorschijn
komen. En de ‘dode’ wandelt
gewoon verder! Let er maar
eens op als je lieveheersbeestjes
zoekt… en laat je niet voor de
gek houden!

Wist jij dat
Als je een lieveheersbeestje
voorzichtig vastpakt dan zie je:
het lieveheersbeestje bloedt! Er
ligt ineens een geel bloeddruppeltje op je hand en ruik eens
… lekker? Dat is géén ongeluk
maar een manier om duidelijk
te maken: ik ben een heel vies
hapje!

De meeste lieveheersbeestjes zijn
rood met zwarte stippen. Maar
je hebt ook zwarte en zelfs gele!
Ook al vallen lieveheersbeestjes op, de vrolijke kleuren zijn
eigenlijk een waarschuwing. Ze
zeggen “pas op! Eet me niet op,
want ik smaak vies”.
Lieveheersbeestjes zijn slim. Als je

ze vastpakt trekken ze ineens de
pootjes in en houden zich dood.
Zo zegt een lieveheersbeest: ik
ben niet interessant om opgege-

het een fabeltje is dat de
stippen zeggen hoe oud een
lieveheersbeestje is, want ieder
lieveheersbeestje krijgt nooit
meer stippen dan waar het mee
geboren is!
lieveheersbeestjes wel eens
moeten vechten voor hun
eten. Mieren zijn verzot op

honingdauw dat gemaakt wordt
door bladluizen. Ze eten deze
zoete lekkernij zo graag dat ze de
luizen regelmatig schoonlikken.
In ruil daarvoor worden ze goed
beschermd. Als de mieren een
lieveheersbeestje tegenkomen in
hun luizentuin, dan doen ze er
alles aan om dat weg te pesten!
lieveheersbeestjes die je voor
mei tegenkomt vorig jaar
zijn geboren!
Jazeker… je in de Middeleeuwen bij kiespijn een lieveheersbeestje moest platdrukken
en dat op je pijnlijke kies smeren.
Men geloofde dat er opium in
zo’n kevertje zat en dat heeft een
verdovende werking!

lieveheersbeestjes vroeger
geluk brachten? Als je een
plan had en je zag een lieveheersbeestje dan rustte er zegen
op en moest het wel goed gaan.
Daarom worden lieveheersbeestjes nu ook nog wel gelukskevers
genoemd.
er geen insect is als een
lieve-heersbeestje waar
zoveel namen voor bedacht
zijn… Misschien weet je wel dat
ze ook onze-lieveheersbeestjes
worden genoemd of mariakevers. Natuurlijk lijkt het net of
lieveheersbeestjes uit de hemel
komen vallen; dus zonnekevers of
engeltjes. Maar er zijn heel veel
rare namen… wat dacht je van
kapoentjes, onze-lieve-vrouweworpjes of kogelkevers? Of
beestennamen … bontekoetjes,
mariapaarden en hemelskoetjes;
had je daar ooit aan gedacht? .

lieveheersbeestjes aan ‘biologische bestrijding’ doen?
Ze eten heel veel luizen en de
luizen eten het voedsel van de
mens op. Daarom worden lieveheersbeestjes speciaal ingezet om
luizen in kassen of boomgaarden
op te ruimen. Slim, want anders
zouden de luizen veel schade
aanrichten. Als er dus geen lieveheersbeestjes waren, hadden wij
zelf veel minder te eten!
je niet met gif moet spuiten
tegen luizen want dan gaan
de lieveheersbeestjes ook dood ...
en volgend jaar heb je nog meer
luizen in de sla!

Lente. Vanaf maart kan je zelf lieveheersbeestjes zoeken. Je vindt
ze dan makkelijk op een zonnige
dag. Kijk op boomschors, bladeren of paardenbloemen die goed
in de zon liggen. In huis kruipen
ze dan ook rond. Later vind je ze
op planten met luizen, soms vind
je dan ook de eitjes.
In de zomer komen de larven uit.
Zoek daarom een boom of plant
met veel luizen: grote kans dat
je daar jonge lieveheersbeesten
vindt! Kijk nog eens goed naar de
tekening van een larve; dan weet
je hoe ze eruit zien.

Herfst. Ongeveer tot in oktober
kan je actieve lieveheersbeestjes
tegenkomen. Daarna zoeken ze
een schuilplaats voor de winter
op. Kijk in huis en in spleten van
boomschors. Ook in de strooisellaag onder stenen, mos, takkenhoop of bladeren.
Neem een loeppot mee dan kun
je je lieveheersbeestje beter bekijken! Een vergrootglas kan natuurlijk ook, maar pas op: lieveheersbeestjes kunnen wegvliegen! Een
luciferdoosje om je beestje even
in te bewaren is altijd handig. Zie
je de voelsprieten? En de ogen?.
Bekijk een lieveheersbeestje ook
eens van onderen. Waar zitten de
pootjes vast: aan het achterlijf of
borststuk?
Lieveheersbeestje vind je op verschillende plaatsen. Dat hangt af
van de soort want ieder heeft een
eigen leefgebied omdat daar te
vinden is wat nodig is.
Het ene lieveheersbeestje kom
je op de grond tegen in de

groentetuin (Elfstippelig lieveheersbeestje) en de ander in een
naaldboom (Viervleklieveheersbeestje).
Het is ook leuk om eens te letten
welke lieveheersbeestjes jij tegenkomt. Je kan ze overal tegenkomen, op de raarste plaatsen en de
gekste momenten. In huis, midden in de winter of zelfs aan het
strand! Hieronder lees je tips die
het makkelijker maken de verschillende soorten te vinden.

Waar vind ik …

Het Zevenstippelig lieveheersbeesje voedt zich met schadelijke bladluizen, bladhaantjes en
thrips. Vind je op vruchtbomen
en in groentetuinen en komt
algemeen voor in Nederland.

Het Elfstippelig lieveheersbeestje
eet bladluis en vind je juist op
kruiden en grassen. In de duinen,
algemeen in Nederland en overwintert vaak in huis.

Het Oogvleklieveheersbeestje eet
meerdere soorten bladluis en
kom je tegen in naaldbomen, is
algemeen en komt soms massaal
voor langs het strand.

		
Het Tweestippelig lieveheersbeestje eet verschillende bladluissoorten en vind je vooral op
loofhout en is zeer algemeen.

		
Het Veertienstippelig lieveheersbeestje houdt van vele
soorten bladluis, zie je overal in
Nederland en is zeer algemeen.

		
Het Tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje voedt zich met
meeldauwschimmel op eik en
kruiden. Komt vrij algemeen
voor.

		
Het Viervleklieveheersbeestje eet
schildluis en bladluis en vind je
op bomen en is algemeen op de
zandgronden.

		
Het Zestienpunt lieveheersbeestje
is een alleseter: meeldauw, luizen
en stuifmeel van grassen. Vind je
aan de kust en langs de rivieren.

Opdracht

Raadsel

Ga naar buiten en zoek lieveheersbeestjes.
Kies er één uit en bekijk goed wat je ziet:
Wat doet je beestje? (eten , lopen, slapen, …)		
Waar zit je beestje?					
Heeft het vleugels?					
Hoeveel poten kan je zien?				
Tel het aantal stippen.		
Welke kleuren heeft het?				
Waar zitten de ogen?

Heb je lieveheersbeestjes gevonden?
Vul dan in:
Soortnaam

dag

maand

waar gevonden

1 ik eet graag, ik eet veel en heb
altijd honger
2 ik ben niet zo oud als je kunt
tellen
3 ‘s winters verstop ik mij graag
in een spleet of onder bladeren
4 als je me wilt vinden vraag
het dan de bladluizen
5 mijn kleur waarschuwt je!
6 als je goed kunt tellen weet je
hoe ik heet
7 . . . . . . . . . . . . . . . .
Rara, wie ben ik?
Oplossing op een andere pagina.

Wil je nog meer weten ...
Lieveheersbeestjes in beeld

Dan kun je nog meer
lezen in…
Er zijn nog meer lieveheersbeestjes die je makkelijk kunt
herkennen. Een leuk klein boekje
over de meest voorkomende
lieve-heersbeestjes in Nederland
is “Lieveheersbeestjes in beeld”.
Verkrijgbaar bij de boekhandel
of via www.knnvuitgeverij.nl
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