
OP STAP MET DE DOERAKIES

Als je langs het water wandelt, heb

je me vast al zien voorbijvliegen. Ik

ben geen vlinder maar heb wel

vleugels en ik onderga een

onvolledige gedaanteverwisseling!

Kan je raden wie ik ben? 

 

Ik ben een LIBEL! Weet jij hoe mijn

gedaanteverwisseling in zijn werk

gaat? Ik leg het even uit: 

 

 

Doerakies
dieren



OP STAP MET DE DOERAKIES

tekening bron: dreamstime.com

EI IN/ DICHTBIJ HET WATER

PROLARVE. 
NET ALS EEN WORMPJE 

LARVE. IK ZWEM IN HET WATER EN EET KLEINE WATERDIEREN 
IK GROEI EN MOET VERVELLEN OM TE BLIJVEN GROEIEN

IK BEN VOLGROEID
 IK KLIM UIT HET WATER
EN VERVEL NOG 1 KEER 

DAT HEET
UITSLUIPEN

LIBEL



OP STAP MET DE DOERAKIES

Doe(n)rakie
TABLEAU VIVANT

BEELD HET VERHAAL ZO GOED MOGELIJK UIT. 

Eerst ben je een klein eitje, kleiner dan een millimeter, in of

dichtbij het water. Maak je zo klein als je kan. Krul je op,

rond en bol. Lig heel stil. 

Je groeit een beetje. Je bent nu geen eitje, maar een

wormpje. Je spartelt en wriemelt en beweegt een beetje

heen en weer.

Je groeit en groeit en kan nu vrij zwemmen. 

Je bent een larve en gaat op zoek naar kleine waterbeestjes.

Ham, hap! Eentje kan je pakken.

Mmmmm, lekkere maaltijd. Maar door al dat eten, word je ook

wat dikker. Je past niet meer in je pak en gaat vervellen.

Gooi je huid maar af. Nu moet je even heel stil blijven

wachten tot je droogt. 
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Doe(n)rakie
TABLEAU VIVANT

BEELD HET VERHAAL ZO GOED MOGELIJK UIT. 

Je bent nu bijna groot genoeg, maar hebt nog geen vleugels.

Je klimt voorzichtig uit het water.

Daar zoek je een rustige plek om een laatste keer te

vervellen. Neem je tijd.

Beweeg niet te veel, want anders word je misschien wel prooi

voor een vis of kleine vogel...

Na een tijdje voel je jouw vleugels harder en sterker worden.

Kruip maar op een hoge grasspriet.

Klaar om weg te vliegen?

Ga maar! 

 

 

 
 


