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Leerdoel: Je leert waarom bijen belangrijk zijn
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Een BIJzonder dier!

voor mensen.
Tijd: 30 minuten.
Benodigdheden: Internet, pen.
Werkwijze: Met z’n tweeën of in een groepje.

Opdracht 1

De kinderen schrijven op wat de bij nodig heeft om te overleven. Ze hebben uiteraard bloemen
nodig, maar wellicht weten kinderen ook al van de begrippen ‘nectar’ of ‘stuifmeel’. Als de
kinderen er niet uit komen kunnen ze op internet zoeken.
Opdracht 2

Bekijk samen het filmpje van schooltv.nl. Aanvullend kun je de kinderen na dit filmpje vragen

stellen, bijvoorbeeld: hoeveel van onze producten hebben bijen nodig om te groeien? En hoeveel
wilde planten?
Opdracht 3

Lees de weetjes eventueel samen en ga erover in gesprek. Vraag de kinderen of ze zelf ook
nog een leuk weetje weten.
Opdracht 4

Er zijn meerdere antwoorden goed. Bijen kunnen minder goed leven door klimaatverandering,
door het gebrek aan bloemen en doordat mensen gif op bloemen spuiten.

Bij het weetje is het leuk om aanvullend te vertellen dat het vooral de vrouwtjes zijn die hard
werken. De mannetjes voeren eigenlijk niet zoveel uit…
Opdracht 5

Deze opdracht is leuk in tweetallen of in een groepje van maximaal vier kinderen. Kinderen voor
Kinderen heeft een lied uitgebracht over de bij. Het refrein staat op het werkblad. Het is leuk
om dit lied op het digibord te laten zien ter inspiratie.
Opdracht 6

Als alle kinderen klaar zijn kunnen ze hun lied laten horen aan de rest van de klas. Het is ook

leuk om hier een kleine talentenjacht van te maken of om alles samen te voegen tot één lied.
Toekomst-vraag

Om meer insecten op het schoolplein te krijgen, is het een goed idee om wat tegels te

verwijderen. Hier kun je een kleine bloementuin aanleggen die kinderen ook zelf kunnen
onderhouden!

