
Vlinders voor jou!
Hallo!

Even voorstellen?

Eten
tot je barst!

fk ben een rups en als ik

groot genoeg gegroeid ben ga

ik mij verpoppen. Als rups

blijf je een poosje in die pop

zitten en als je er dan uit-

kruipt ben je een mooie vlin-

der geworden.

/k eet heel veel en ik groei

daardoor heel hard. ik eet

zoveel dat ik soms letterlijk

uit mijn vel barst. Mijn huid

wordt dan vervangen door

een nieuwe. Pit gaat onge-

veer 4 tot é keer gebeuren

totdat ik als rups helemaal

volgroeid ben. Veel rupsen

eten maar van 1 soort plant,

zoals de rups van de kleine

vos die alleen maar brandne-

tel eet.

Pe antwoorden op de gufe uit het

nummer', klein geaderd witje en gehakkelde

aurelia zijn dagvlinders, de sint-jansvlinder is

een nachtvlinder. Poe jij

deze keer ook mee? kijk

onderaan naar de nieuwe guizi

Twee mooie tekeningen] Pe bovenste waar-

van je natuurlijk meteen ziet dat het een

Sint-jansvlinder is, heeft' Elsa L’ami gemaakt.

En de onderste lentetekening is van Corine

bos. krijg ik er ook een van jou?

Quiz
loi»s kun je aan de naavi van de vlinder zien van Welke planten

de rups eet. ‘Probeer de volgende Zinnen viaar eens af te maken;

De rupsen van de distelvlinder eten graag

De rupsen van het koolwitje eten graag

De rupsen wn de sleedoornpage eten graag

Stuur het goede antvtfoord war de rups en ontvang een leuke ver-

rassing. Vermin meteen een naaro voor de rups en stuur die viee.

Ket adres: Ve Vlinderstichting tav. de rups, “Postbus 506, 6700

Wageningen. E-mail; info@vlinderstichting.nl

/k zou mijzelf graag aan jullie

maar1 ik heb nog geen raam.

helpen! Verzin een leuke raam

*iehQ#kies win jij een leuke prijs!

u de taak over van kim

jullie post beantwoorden.

kim bedankt voor al jullie inzendingen de vonige

Üoonal voor de positieve

reactie? die we alsnog kregen op onze kin-

derpagina] ik heb zelts hele mooie

tekeningen geknegen, zoals je op

deze pagina kunt zien.
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