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Op het einde van deze les kunnen de 
leerlingen:
• waardering tonen voor de aanwezigheid 

van bijen in de omgeving;
• met beeldmateriaal en media bijen 

waarnemen en herkennen en 
onderzoeken hoe die dieren leven: hun 
biotoop, samenlevingsvorm …;

• de uitwendige bouw van een dier 
onderzoeken en daarbij woorden als kop, 
borststuk, achterlijf, antenne, poot, angel 
gebruiken;

• honing als voorbeeld geven van hoe de 
mens de natuur gebruikt als bron van 
voedsel;

• zich bewust worden van de relatie tussen 
de bij en de kwetsbaarheid van onze 
natuur als bijen zouden verdwijnen.

LESDOELEN 

Aanzet 10

1 Herken je mij?

Kern 55

2 Het nut van de bij
3 Het bijenbestaan

Reflectie 10

4 Doe de bijendans

LESVERLOOP

• Werkbundel p. 17-19
• Multimedia

- filmfragment ‘Waarom zijn 
bijen nuttig?’

- filmfragment ‘Bijendans’
- PowerPointpresentatie ‘Blij 

met de bij’
• Extra materiaal

- (eventueel) post-its (één 
per leerling)

MATERIAAL

Bouw een insectenhotel met de leerlingen. Geef ‘insectenhotel’ in Google in en je 
vindt verschillende duidelijke beschrijvingen. Ook tijdens activiteit 11 kun je een 
insectenhotel maken.

Nodig een imker uit in de klas of plan een bezoek aan een imker in de buurt.

SUGGESTIES VOOR LINKEN

BLIJ MET DE BIJACTIVITEIT 5 75

• Zet de PowerPointpresentatie ‘Blij met de 
bij’ klaar.

Differentiatie
Daag leergierige leerlingen vooraf uit om 
informatie te verzamelen over de verschillende 
soorten honingbijen en hun taken in de kolonie. 
Tijdens deze activiteit leiden de leerlingen 
oefening 3 en 5, eventueel ondersteund door 
een filmfragment of een presentatie.

VOOR DE LES
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LESVERLOOP

1 Herken je mij?

Vraag aan de leerlingen om een (honing)bij te beschrijven.
Je kunt hen ook een post-it geven en hen vragen om een schets van een bij 
te maken. Daarna vertellen ze over hun schets.
Beluister enkele beschrijvingen.

In oefening 1 zien de leerlingen vier insecten met heel wat gelijkenissen. 
Slechts een daarvan is een bij. 
De leerlingen zetten hun vinger op de foto die volgens hen de bij 
voorstelt. 
Lees het onthoudkader voor of laat het voorlezen door een goede lezer.
De leerlingen zetten opnieuw hun vinger op de foto die volgens hen de bij 
voorstelt.
• Hebben ze nieuwe dingen ontdekt door de tekst?
• Is hun mening dezelfde gebleven of zijn ze van mening veranderd?
Enkele leerlingen verklaren waarom ze voor hun foto hebben gekozen. 
Turf eventueel hoeveel leerlingen foto 1, 2, 3 of 4 hebben gekozen. 
Verklap daarna dat op de eerste foto een wesp te zien is (niet behaard), op 
de tweede foto een zweefvlieg (kortere antennes, geen kleine 
achtervleugels) en op de vierde foto een hommel (dikker dan de bij, 
behoort wel tot de familie van de bijen). De (honing)bij staat dus op de 
derde foto. Wie had het goed geraden?
Noteer de namen van de vier insecten op het bord. De leerlingen nemen 
dat over in hun werkbundel.

Verwoord het doel van de les. 
In deze activiteit leren we over de (honing)bij. Bijen zijn insecten die heel 
belangrijk zijn voor onze omgeving. We leren bijen herkennen, we leren 
hoe ze eruitzien, hoe ze samenleven en waarom ze zo nuttig zijn. We 
maken ook kennis met de taal van bijen. Ben jij klaar om nieuwe dingen te 
ontdekken?

2 Het nut van de bij

In activiteit 6 leren de leerlingen verschillende soorten dieren van nabij 
kennen. Geef nu alvast mee dat de bij tot de insecten behoort, zonder 
daarop dieper in te gaan.

Het lichaam van een (honing)bij bestaat uit verschillende delen. De 
leerlingen nemen gericht alle delen van de bij waar aan de hand van de 
PowerPointpresentatie. Licht telkens kort toe, op het niveau van de 
leerlingen.
• Dia 2: De leerlingen ontdekken de grote delen van de bij. Benoem de 

kop, het borststuk en het achterlijf.
• Dia 3: De leerlingen ontdekken de twee antennes (voelsprieten) op de 

kop van het dier. Daarmee kunnen bijen voelen, maar ook ruiken, 

AANZET 10

werkbundel p. 17
oefening 1

TIP!
In deze activiteit gaat het vooral 

over de honingbij. Daarnaast zijn 

er ook nog solitaire bijen. Ook 

hommels behoren tot de familie 

van de bijen.

KERN 55

TIP!
Ben je al aan de slag gegaan met 

het thema ‘Een zoen voor groen’? 

Dan zijn de leerlingen al 

vertrouwd met het begrip 

‘insecten’.

PowerPointpresentatie
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smaken en horen. Het gehoor ligt in de scharnierpunten van de 
antennes. De leerlingen zien ook twee grote ogen (facetogen). 
Daarmee zien bijen vooral beweging. Op het voorhoofd hebben bijen 
nog drie puntogen. Die nemen het licht waar en helpen bij het 
oriënteren. Op de foto’s zien de leerlingen ook hoe de bij met zijn tong 
nectar uit de bloem haalt.

• Dia 4: Op het borststuk zitten de vier vleugels (twee voor- en twee 
achtervleugels) en de zes poten. Alle poten hebben onderaan klauwtjes 
en zuignapjes. De voorste poten gebruiken bijen ook om de 
voelsprieten te reinigen. Met de middelste poten strijken bijen het 
stuifmeel af dat aan hun lichaam kleeft en brengen ze dat in de korfjes 
van de achterpoten.

• Dia 5: Daarop zien de leerlingen een detail van de bijenangel. 
Informeer even wie bang is van bijen en waarom. Licht toe dat alleen 
de vrouwelijke bijen een angel hebben. (Daarom is de angel in de 
werkbundel niet als ‘vast’ onderdeel van de bij aangeduid, maar wel in 
het wist-je-datje.) Vertel dat een bij slechts één keer kan steken en dat 
die steek de dood van de bij zelf betekent. Een bij zal dus alleen steken 
als ze zich bedreigd voelt.

Vul samen met de leerlingen de verschillende onderdelen van de bij aan 
(of de leerlingen doen dat individueel en jij verbetert daarna klassikaal). 
Lees ook de wist-je-datjes. 

Vertel dat de bij een nuttig dier is. Bekijk het filmfragment om dat toe te 
lichten (zoekopdracht via YouTube: ‘Waarom zijn bijen nuttig? – Makers 
van honing en bestuivers van gewassen – Schooltv’). Bespreek na.
Bijen leven van stuifmeel en nectar.
• Waar vinden bijen dat? (Stuifmeel en nectar vinden ze vooral in 

bloemen. Stuifmeel ziet er korrelig uit (pollen). Nectar is een vloeistof 
vol suiker.)

• Dat is niet alleen het voedsel voor de bijen, ze maken er ook iets mee. 
Wat? (honing)

• Waar slaan bijen de honing op? (in een bijenkorf, in zeshoekige kamers: 
de raten)

Honing is lekker: de bij is dus nuttig voor de mens. Maar de bij is ook heel 
nuttig en belangrijk voor de bloemen.
• Waarom? (Ze zorgen ervoor dat de bloemen zich voortplanten, dat er 

nieuwe bloemen groeien.)
• Weet je nu waarom bloemen vaak felle kleuren hebben en geuren 

verspreiden? (Zo lokken ze de bijen.)
Bijen vertellen aan elkaar waar ze interessante bloemen kunnen vinden. 
Dat doen ze met hun bijendans.

Toon de bijendans aan de hand van het filmfragment (zoekopdracht via 
YouTube: ‘Bijendans’).

Differentiatie
Neem de woordenschat bij deze activiteit vooraf door met taalarmere leerlingen 
(borststuk – achterlijf – antennes – angel – nectar …).

werkbundel p. 17
oefening 2

filmfragment

filmfragment
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Besluit dat bijen onmisbaar zijn voor de voortplanting van bloemen: 
zonder bijen geen bloemen. Raak aan dat dat een probleem begint te 
worden: er zijn steeds minder bijen en daarom organiseert men de laatste 
jaren steeds meer activiteiten om mensen daarvan bewust te maken en 
daar iets aan te doen.

3 Het bijenbestaan

Er bestaan soorten bijen die alleen leven (solitaire bijen). Maar honingbijen 
leven samen in een groep, zoals jullie in het filmpje hebben gezien. Zo’n 
bijengroep noemen we een bijenkolonie.
In een kolonie zijn er drie soorten bewoners.
• Welke? Denk terug aan het filmpje. (de koningin, de werksters en de 

mannetjes)
De mannetjes noemen we de darren.

In oefening 3 maken de leerlingen de verbinding tussen een dier en de 
benaming. In het filmfragment hebben ze ontdekt dat het grootste dier de 
koningin is. Mannetjes, darren, hebben grotere ogen en zijn wat groter 
dan de werksters. De leerlingen ordenen de dieren van groot naar klein.

Zoom in op de ontwikkeling van ei tot bij. Bijen ontwikkelen zich in raten 
die bestaan uit zeshoekige kamers. Daarin legt de koningin eitjes. Uit de 
eitjes komen larven. Die ontwikkelen zich tot een bij.

De leerlingen zetten de zinnen over de ontwikkeling van de bij in de juiste 
volgorde. Ze maken daarbij gebruik van de bijpassende afbeelding. Lees 
de zinnen eventueel voor.

Bespreek de taken van de drie soorten bijen in de kolonie aan de hand van 
oefening 5. De leerlingen noteren de ontbrekende woordenschat.
Het leven van een werkster bestaat alleen maar uit werken. Naarmate ze 
ouder wordt, veranderen haar taken. Eerst is ze schoonmaakster. Ze maakt 
de kamers schoon. In die kamers groeien de larven. Dan wordt ze voedster: 
ze geeft de larven, de darren en de koningin te eten. Daarna wordt ze 
bouwer: ze maakt nieuwe kamers met bijenwas. 
Dan mag ze buiten de korf komen als bewaakster. Ze zorgt ervoor dat er 
geen vijanden in de korf komen. Als het moet, gebruikt ze haar angel om 
hen te doden. Maar zoals we weten, wordt dat dan ook haar eigen dood.
Tot slot trekt ze de wereld in op zoek naar voedsel.
Een werkster leeft maar 35 tot 40 dagen. Daarna sterft ze door uitputting: 
ze heeft geen moment rust gehad.

Het leven van een dar, de mannetjesbij, is heel wat rustiger. Darren doen 
maar één ding en dat is de koningin bevruchten. Ze laten zich zelfs voeden 

Differentiatie
Pols naar de voorkennis van de leerlingen. Wie kent een imker en kan daarover 
vertellen? Die leerlingen verrijken deze activiteit.

werkbundel p. 18
oefening 3

werkbundel p. 18
oefening 4

TIP!
Als de leerlingen al aan de slag 

zijn gegaan met het thema ‘Een 

zoen voor groen’, kun je de link 

maken met de cyclus van de mot.

werkbundel p. 19
oefening 5



41

door de werksters. Maar na de zomer hebben de vrouwelijke bijen, de 
werksters en de koningin al het voedsel zelf nodig om te overleven. Dus 
worden de darren uit de korf gezet. Ze sterven dan van de honger.

De koningin is de hele zomer bezig met eitjes leggen. Ze legt er 1 500 tot 
2 000 per dag. Zij komt de korf niet uit. Een koningin leeft twee tot vijf 
jaar.

4 Doe de bijendans

Reflecteer kort over de voorbije activiteit. Zet in op de focusvaardigheid ’Ik 
wil nieuwe dingen ontdekken’. Observeer wie openstond voor nieuwe 
informatie en veel uit deze activiteit heeft opgepikt.
• Welke nieuwe dingen heb je tijdens deze activiteit ontdekt?
• Wat heeft je verrast?
• Waarover wil je nog meer nieuwe dingen ontdekken? Hoe ga je dat 

aanpakken? 
Je hebt geleerd dat bijen aan elkaar vertellen waar ze ‘goede bloemen’ en 
dus veel stuifmeel en nectar kunnen vinden.
• Hoe doen ze dat? (bijendans)
Doe met de leerlingen de bijendans die wordt uitgevoerd door de 
werksters. Met die dans communiceren de werksters met elkaar over de 
ligging van een voedselbron.
Er zijn drie soorten dansen. Voer ze een voor een uit. Verklaar hun 
betekenis.

De rondedans: het voedsel bevindt zich op minder dan vijftig meter 
afstand (dichtbij).
De bij ‘danst’ in een rondje (volledig rondje rond je as draaien).
De kwispeldans: het voedsel bevindt zich op vijftig tot honderd meter 
afstand (matige afstand).
De bij danst een halve ronde (halve draai naar rechts), loopt dan 
kwispelend rechtdoor (schud met je billen terwijl je vooruitloopt), ze doet 
daarna een halve ronde naar de andere kant (halve draai naar links) en 
loopt opnieuw kwispelend rechtdoor (schud met je billen terwijl je 
vooruitloopt).
De sikkeldans: het voedsel bevindt zich op meer dan honderd meter 
afstand (ver).
Die dans is een opeenvolging van een rondedans en een kwispeldans.

Opmerking
De beschrijving van de dansen werd sterk vereenvoudigd. In werkelijkheid 
spelen ook nog snelheid, positie, richting ... bij het dansen een rol.

REFLECTIE 10

TIP!
Hebben de leerlingen nieuwe 

dingen geleerd? Vink eventueel 

af op het zijbord (waarop je de 

verwachtingen van de leerlingen 

bij de start van dit thema hebt 

genoteerd).
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De ogen van een bij zijn heel bijzonder. De honingbij heeft twee grote facetogen aan weerszijden van 
de kop. Dat zijn ogen die bestaan uit heel veel kleine ogen die apart van elkaar kunnen bewegen. 
Daarnaast heeft de bij nog drie enkelvoudige ogen boven op zijn kop.
Een bij kan kleuren zien, maar dat zijn andere kleuren dan wij waarnemen. Rood ziet een bij 
bijvoorbeeld niet.

Bijen zijn heel belangrijk voor onze omgeving. Samen met andere insecten zorgen ze voor meer dan 
75% van de bestuiving van gewassen. Dankzij die bestuiving kunnen bloemen en planten zaden en 
vruchten maken, wat nodig is voor hun voortbestaan. De bij kruipt rond in een mannelijke bloem op 
zoek naar nectar. Daardoor blijven er stuifmeelkorrels aan haar lijf hangen. Daarna vliegt ze naar een 
vrouwelijke bloem waar een deel van het stuifmeel aan de stempel van de bloem blijft hangen. Dat is 
de bestuiving.
Bijen zijn dus medeverantwoordelijk voor de groei van bloemen, maar ook van groente- en 
fruitgewassen.
Helaas overleven steeds minder bijenvolken in Europa. Daar is de Varroamijt voor een deel schuldig aan. 
Het is een taak voor de imkers om die parasiet uit hun korf te weren. Een ander groot probleem is het 
gebrek aan biodiversiteit: een teveel aan dezelfde bloemen die op hetzelfde moment bloeien. Wilde 
bloemen laten groeien is de boodschap. Ten derde is het gebruik van pesticiden funest voor de bijen.
Het voortbestaan van de bij ligt in onze eigen handen.
Via YouTube vind je een schitterend Engelstalig filmpje over de bijendans, zoekterm: ‘What’s the 
waggle dance? And why do honey bees do it?’
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DIT KAN IK AL! 
■ Ik kan dieren in groepen verdelen: de vogels en de vissen, dieren met een vacht …
■ Ik kan voorbeelden geven van dieren die nuttig zijn voor de mens, dieren die mensen helpen. 

ACTIVITEIT 5 BLIJ MET DE BIJ

 HERKEN JE MIJ?1

 DELEN VAN DE BIJ2

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

Herken jij de bij? 
■ Wijs aan.
■ Lees de tekst.
■ Klopt je idee? 
■ Schrijf de juiste naam onder elk insect.

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

de de de de 

Een bij heeft een kop, een borststuk en een achterlijf. 
De borst en de kop zijn behaard.
Een bij is niet zo dik als een hommel.
Hij heeft twee lange antennes op de kop.

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

■ Bekijk de foto’s goed.

■ Schrijf elk cijfer op de juiste plaats.

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren
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Wist-je-datje
Bijen hebben ook 
nog drie puntogen.
Daarmee zien ze 
alleen licht.

1 de kop 2 het borststuk 3 het achterlijf

4 de vleugels (vier) 5 de poten (zes)

6 de ogen (twee) 7 de antennes of voelsprieten (twee)

wesp zweefvlieg bij hommel

1 42 7

3 65

de koningin

vrouwtje

de dar

grootste vrouwtje

de werkster

mannetje

 HOE BIJEN LEVEN3

Tip!
Er zijn verschillende soorten bijen. Wij leren over de honingbij.

De honingbij leeft samen in een groep: een kolonie.

In een kolonie leven drie soorten bijen: de koningin, de darren en de werksters.

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

■ Wat hoort bij elkaar?

■ Geef de bijtjes van de woorden en de foto’s die bij elkaar horen dezelfde kleur.

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

 VAN EI TOT BIJ4

■ Bekijk de afbeelding.

■ Zet de teksten in de goede volgorde. 
Nummer van 1 tot 6.

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

Na drie dagen 
komt een 
larve uit 
het ei.

De bij klimt 
uit de kamer.

De koningin 
legt eitjes in 
de kamers.

De larve 
wordt een 
pop.

De larve eet 
heel veel en 
wordt groter. 

Uit de pop 
komt een bij.

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
van weinig naar veel

meten

zien

luisteren

Tientje Tel

Leo Maat

Kabouter Bob

denkwolk met
Tientje Tel

denkwolk met
Leo Maat

Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren
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In een kolonie leven drie soorten bijen: de koningin, de darren en de werksters.

Wist-je-datje
Alleen vrouwelijke bijen hebben een 
angel. Daarmee kunnen ze steken. 
Daarna sterven ze.

2 6 1 3 54
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De werksters: hard werken

1 de               : 
maken de kamers schoon

2 de               : 
geven de larven, koningin en 

darren eten

3 de               : 
maken nieuwe kamers

4 de               : 
bewaken de korf

5 De werksters trekken naar 
buiten en verzamelen eten.

6 De werkster leeft 35 tot 
40 dagen.

Koningin: zomerdrukte

1 De De koningin legt in 
de zomer

              

2 De koningin leeft twee 
tot vijf jaar.

Darren: rustig aan …

1 De darren

              
de koningin.

2 Na de zomer worden de 
darren uit de korf gezet. 

Ze sterven.

Darren: rustig aan …

3

4

40 dagen.

Koningin: zomerdrukte

2

Darren: rustig aan …

 HET LEVEN VAN DE BIJ5

tekenen aankruisen omkringen

verbinden vertellen vragen stellen

schrijven doorstrepen

inkleuren lezen rij vervolledigen

denken

schatten

arceren

rangschikken
van weinig naar veel

rangschikken
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Denkwolk met
Kabouter Bob

denkwolk leren leren

■ Luister naar je leerkracht.

■ Vul in wat werksters, darren en de koningin doen.
Kies uit: bouwers – bewaaksters – bevruchten – eitjes – schoonmaaksters – voedsters.
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DIT HEB IK VANDAAG GELEERD. 
■ Ik leerde hoe honingbijen eruitzien en hoe ze samenleven.
■ Ik leerde welke taken de verschillende bijen in de kolonie hebben.
■ Ik leerde waarom bijen nuttig zijn voor mens en natuur.
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Wist-je-datje
Bijen zijn nuttige dieren.
Ze zorgen voor honing, 
maar ook voor de natuur!

schoonmaaksters

voedsters

bouwers

bewaaksters

bevruchten 

eitjes


