
 

Kleefweb / plakweb
We gaan een spinnenweb vangen door deze op te plakken op papier
In de herfst zien we vaak spinnenwebben hangen buiten. Je komt ze bijna
overal tegen, wist je dat de spinnen elke avond een nieuw web maken? We
kunnen er daarom best eentje bewaren!

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve
ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit : Natuur

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Benodigdheden
Voor één kleefweb heb je het volgende nodig:

lijmspray
verfspray
wit of zwart papier
vel karton (zwart)
latex handschoenen

Voorbereiding
Voordat het kleefweb gemaakt kan worden gaan we eerst op zoek naar een spinnenweb. Vertel wel aan de
kinderen dat we geen spinnenweb gaan gebruiken waar een spin nog in zit. Een leeg spinnenweb is perfect
voor deze activiteit, spinnen maken namelijk elke dag een nieuw web! Ze maken dit web voor de prooi die
zij willen vangen.

 



 

Hoe maak je het kleefweb?
Als we een spinnenweb hebben gevonden kunnen we het kleefweb maken. Doe een paar handschoenen
aan. Dit is om ervoor te zorgen dat je zelf niet onder de lijm of verf komt. Houd nu een stuk karton achter je
gevonden spinnenweb. Spray vervolgens het hele web onder de verf. De rest van de verf komt nu op je
karton in plaats van in bijvoorbeeld de bosjes. Doe dit niet van heel dichtbij maar spray vanaf ongeveer 30
centimeter afstand van het web. 

Nu gaan we wachten tot de verf gedroogd is. Dit duurt ongeveer twintig minuten. Als de verf goed droog is
kun je de lijmspray op een vel karton of papier doen. Zorg ervoor dat het hele vel onder de lijm is gesprayd
en wacht even tot het goed plakkerig wordt. 

Schuif het vel papier met lijm nu achter het spinnenweb wat je hebt geverfd en doe hem voorzichtig naar
voren zodat je het web op je papier met lijm vangt. 

Als je het web hebt gevangen op je papier kun je hem goed gaan bestuderen. Na ongeveer een dag is ook
de lijm droog en kun je ze bijvoorbeeld in een ruimte ophangen of bewaren. Je hebt nu altijd een web wat
je kunt bekijken! Is dat niet interessant?!

 



 

Weetjes over de spin
Om de kinderen wat te vertellen over spinnen staan hieronder nog wat leuke weetjes:

Een spin is geen insect. Dit komt doordat een spin 8 poten heeft en een insect heeft altijd 6 poten.
Daarnaast bestaat het lichaam van een spin uit 2 delen en het lichaam van een insect uit 3 of
meerdere.
Spinnen hebben 6 speciale klieren, waarmee ze de draden maken voor hun web. De spin maakt het
frame van het web niet kleverig, zodat de spin over deze draden kan lopen. Anders zou de spin met
zijn pootjes blijven kleven in zijn eigen web.
Een spin eet per dag 15% van zijn eigen lichaamsgewicht. Een spin eet dus erg veel! Dit is heel erg
belangrijk voor het ecosysteem, want de spin zorgt ervoor dat er niet te veel insecten zijn.
Een spin maakt zijn web meestal in de ochtend en dit duurt ongeveer 1 uur. Gedurende de dag houdt
de spin het web in de gaten en hersteld de beschadigde plekken.
In één huis leven ongeveer 1000 spinnen. Gelukkig zie je ze bijna niet want ze leven vaak op plekken
waar je ze niet kan zien.
Spinnen leggen zo'n 100 tot 200 eitjes per keer. Een eitje lijkt op een pluizenbolletje. Deze eitjes
worden gelegd op hun web.

Bron
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