
 

Terrarium in mini versie 
Een mini-terrarium maken van een glazen potje

We maken in het mini een leefomgeving voor dieren die in en op de aarde leven. Denk aan 

insecten, slakken enzovoort. 

Duratie : 90 minuten

Voorbereidingstijd : 30 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve ontwikkeling, 

Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief, Natuur

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

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• Glazen potje met deksel

• Grind

• Potgrond

• Veenmos

• Planten (het liefst kleine, want ze moeten in het 

glazen potje)

• Schepje

• Hamer

• Spijker

• Houtskoolstaafje

• Optioneel: bijlage

• Optioneel: lamineerapparaat (of plastic zakjes)

• Optioneel: schaar

Wat heb je nodig?

Wat gaan we doen?
We maken een mini-terrarium van een glazen potje! Hiervoor verzamelen we onze eigen natuurlijke materialen. 

Voorbereiding:
Twee keer naar buiten is het doel met deze activiteit; eerst ga je kleine plantjes zoeken, takjes en mos. Zorg dat je zelf vooraf 

al wel wat grind, mos en potgrond bij een tuincentrum hebt gehaald. Heb je het terrarium klaar? Dan ga je nog een keer naar 

buiten op zoek naar beestjes!

 



 

Aan de slag!
1. Zorg dat het potje goed schoon wordt gemaakt. Ook moet je het grind goed wassen, want de bacteriën liggen op de 

loer bij deze activiteit.

2. Leg een laagje grind in het glazen potje. Dit zorgt ervoor dat als je teveel water in het potje doet, het water dan nog 

een beetje kan aftappen.

3. Vervolgens moet er een laagje gebroken houtskool in het potje. Dit zorgt ervoor dat de potgrond niet verzuurt.

4. Nu moet er een dun laagje veenmos op de houtskool komen. Veenmos helpt om het potje vochtig te houden. Ook 

zorgt het ervoor dat grond op boven het grind blijft liggen.

5. Voordat je de potgrond op het veenmos legt, moet je ervoor zorgen dat het een beetje vochtig is. Let op dat het niet 

nat is. De dikte van de potgrond moet minstens 3 cm zijn. 

6. Voeg de planten toe.

7. Sla met een spijker en hamer een paar gaten in het deksel zodat er zuurstof in het potje kan maar de beestje niet 

kunnen ontsnappen.

8. Ga naar buiten op zoek naar dieren die in jouw terrarium kunnen leven!

Tip:
Je kunt ook dieren uitknippen, bijv. een vlinder, een mol, etc. Je kunt hier de bijlage voor gebruiken. Deze moet je daarna wel in 

het plastic verpakken, of plastificeren, zodat het papier niet vergaat. Je kunt ook een soort tunnel maken, waar een dier in 

zit. Deze tunnel met dit dier moet je dan tussen stap 3 en 4 toevoegen.
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