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Uit de kindermond 

Nodig eens mieren uit bij een picknick! Gebruik brood met pindakaas en lekkere zoete jam als 

lokaas en je zult een heus theaterspel voorgeschoteld krijgen van de mieren die jouw picknick 

stelen! 

Leeftijd 

Van 0 maanden tot circa 2 jaar 

Wat is er nodig? 

 Bordje van papier 

 Broodkruimels 

 Pindakaas 

 Jam 

 Stoel  

Wat gaan we doen? 

1. Serveer een boterham met pindakaas en jam als lunch. Verkruimel het brood in mierengrote 

kruimels en leg deze op het bord. 

2. Zet je stoel dichtbij een plek waar al wat mieren zitten. Plaats dan daar het bord met de 

kruimels op de grond. Houd je voeten van de grond, anders kruipen ze in je broek! Kijk nu 

hoelang het duurt totdat de eerste mieren het brood hebben gevonden. 

Wat is het doel? 

• Onderzoeken en ontdekken 
• Emotionele ontwikkeling 
• Ontwikkeling van een positieve identiteit 
 

Vragen 

– Wat gebeurt er als de eerste mier komt? 

– Kijk welke kruimel, een met pindakaas of juist die met jam in trek is. 

– Zijn er al veel mieren? 

Het kan een tijdje duren voordat de eerste mier je lunch heeft gevonden. Maar zodra de eerste 

er is, volgen er meer mieren in kolonie. Mieren houden van suiker! Ze krijgen er ontzettend 

veel energie van… lopen ze al sneller met de kruimels? Houd je ook de tijd bij? Hoelang duurt 

het totdat de mieren het bord leeg hebben? 
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Weetjes 

 Een mier is een insect. Insecten herken je aan de zes poten. Het lichaam heeft een kop, 

een borststuk en een achterlijf. Aan het borststuk zitten de poten vast. 

 Aan het achterlijf hebben mieren een soort zakje waarin ze voedsel voor andere mieren 

meenemen. Dit zakje heet een krop. De maag van de mier zit, net zoals de krop, aan het 

achterlijf. 

 Op de kop zitten de ogen van de mier. Het zijn er vijf: drie piepkleine ogen en twee wat 

grotere ogen. Met deze ogen kunnen ze niet zo heel goed zien. Gelukkig kunnen ze wel 

goed ruiken, dit doen mieren met twee grote voelsprieten. 

 Mieren zijn overal. Er zijn ongeveer 9000 verschillende soorten op deze aardbol. In Afrika is 

een keer een grasveld gevonden die 7000 mierenkolonies telde. Dat zijn ongeveer 20 

miljoen mieren! 

 


