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Hoi! Ga je mee naar buiten? Naar
lieveheersbeestjes kijken? Met dit
natuurboekje kom je van alles over ze te
weten. 

Lieveheersbeestjes zien er lief uit. 
Maar het zijn echte rovers. 
Ze vermoorden hele families…
luizenfamilies. Want lieveheersbeestjes eten
bladluizen. Dat zijn van die speldenknoppen
op pootjes die sap uit planten zuigen. 
Zie je een plant met luizen, dan zijn er vast
lieveheersbeestjes in de buurt.
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Zoek lieveheersbeestjes Je vindt ze
in planten, bomen en struiken. De hele
zomer door.
Kies een lieveheersbeestje uit:

Hoeveel pootjes tel je?

Hoeveel stippen?

Wat voor kleur heeft ze?

Zie je vleugels?

Zie je ogen?

Zie je sprieten op haar kop?

Als je verder loopt, zie je 
vast nog meer lieveheersbeestjes. 
Zien ze er hetzelfde uit?
Zo niet, welke verschillen zie je?



Bekijk een plant waar een lieveheers-
beestje op zit. 
Zie je ook luizen op de plant? 
Zo ja, wat voor kleur hebben ze?

Lieveheersbeestjes eten er elke dag wel
honderd! 
Kijk drie minuten. Wat doet het
lieveheersbeestje in die tijd? 

stil zitten
lopen
rennen
vliegen
eten
iets anders:
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Portret Teken je lieveheersbeestje en geef
haar een naam. Thuis kun je haar kleuren.

mijn lieveheersbeestje heet

Twee stippen of tien of nog meer? 
Die stippen hebben niets met leeftijd te
maken. De meeste lieveheersbeestjes worden
niet ouder dan een jaar. 



Voorzichtig Zet het lieveheersbeestje
voorzichtig op je hand. 
Gaat ze op haar rug liggen en doet ze net of
ze dood is? 
Ligt er opeens een geel drupje op je hand? 
Zo ja, ruik er eens aan? Lekker of vies? 

De meeste lieveheersbeestjes zijn rood met
zwarte stippen. Maar er zijn ook gele en
oranje soorten. Met witte of rode stippen.
Die felle kleuren waarschuwen: 
pas op, ik smaak vies. 
Door dat gele bittere spul en door zich dood
te houden, proberen ze vogels weg te jagen.
Want die eten lieveheersbeestjes.
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Maak een elfje Een elfje is een fee uit een
sprookje. Maar het is ook een gedicht. 
Het gedicht heeft elf woorden. 
Eerst één woord, dan twee woorden, dan
drie woorden, dan vier en dan weer één. 
Zó kan een elfje eruitzien:

lieveheersbeestje
zeven stippen
rood met zwart
wat ben je mooi
zomer!

Maak zelf ook een elfje van elf woorden en
lees de volgende 
bladzijde.
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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?
Schrijf het

gedichtje van
bladzij  op een
blaadje en stuur het

naar het Limburgs Landschap. De drie
mooiste gedichtjes staan de volgende
keer in dit natuurboekje! Zorg dat je
gedicht vóór  juli bij ons is. 

Tip Hebben planten last van luizen?
Daar kunnen die planten ziek van
worden. Zet er lieveheersbeestjes bij. 
Hap slok, weg 
luizen!


