
BIJEN

1.    Wat weet je al over bijen? Vul de puzzel in (tip: begin in potlood).

Bijen: superkleine diertjes, maar onmisbaar voor de natuur en de 
mens. Er bestaat niet zoiets als ‘de bij’. Er zijn wel honderden 
soorten! Sommige leven alleen, andere in groepen. Het gaat 
alleen niet zo goed met de bij. In deze les leer je onder andere 
hoe jij bijen kunt helpen en waarom dat zo belangrijk is. 
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Bijen: superkleine diertjes, maar onmisbaar voor de natuur en de 
mens. Er bestaat niet zoiets als ‘de bij’. Er zijn wel honderden 
soorten! Sommige leven alleen, andere in groepen. Het gaat 
alleen niet zo goed met de bij. In deze les leer je onder andere 
hoe jij bijen kunt helpen en waarom dat zo belangrijk is. 

Bijen - p. 1

WIST JE DAT… 
• de honingbij de enige bij is die honing geeft ?
• er wel 360 soorten bijen zijn in Nederland?
• niet alle bijen geel met zwart zijn?
•  veel soorten bijen stuifmeel aan hun poten verzamelen en anderen 

op de buik? Dit heeft  te maken met de bloemsoort die ze bestuiven.

HORIZONTAAL
2   De grootste bedreiging voor bijen 

zijn ........
4  De bij is een .........
7   Het verschil tussen bijen en wespen zie je 

vooral aan de ........ die een bij wel heeft  en een 
wesp niet. 

8   Hiermee kan een vrouwtjesbij steken bij groot 
gevaar.

VERTICAAL
1   Bijen staan erom bekend dat ze dit maken. 
3  Dit verzamelt een bij.
5   De ........ is eigenlijk ook een bij, maar dan groot. 
6   De meeste bijen leven maar een paar ........

   De grootste bedreiging voor bijen 

2.    Bekijk de video bit.do/wilde-bijen en beantwoord 
de volgende vragen:

A) Op wat voor soort plekken maken wilde bijen hun nestjes?

..…………………………………………………………………………..........................................................................................

B) Wilde bijen maken dus geen honing, maar waarom leggen ze toch stuifmeel in hun nestje?

……………………………………………………………………………...............................................………...………...………………
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Noem minstens twee mogelijkheden. 

https://www.youtube.com/watch?v=4625oYg7mrs
https://www.youtube.com/watch?v=4625oYg7mrs
https://www.dierenbescherming.nl/


1.  Bekijk de video op deze website: bit.do/honingbij 
en beantwoord de volgende vragen:

A) Hoe wordt een groep bijen genoemd?

..………………………………………...…………........................................

B) Hoeveel eitjes kan een koningin per dag leggen?

……………………………………………...………………………………............

C) Wat hebben bijen nodig om honing te maken?

………………………………………………...…………………………….............

2.  Beantwoord de volgende vraag, zonder naar de tekst te kijken!

A) Waarom zijn bijen belangrijk denk je?  

..………………………………………………………………………….........................................................................................

..………………………………………………………………………….........................................................................................

Bekijk het plaatje, lees de tekst eronder en beantwoord de volgende vraag.
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B)   Nu weet je waarom bijen zo belangrijk zijn. Wat vind je ervan dat het aantal bijen afneemt? 
Leg je antwoord uit.

..………………………………………………………………………….........................................................................................

..………………………………………………………………………….........................................................................................

..………………………………………………………………………….........................................................................................

Helaas neemt het aantal bijen af. Dat komt door: 
• planten die bespoten zijn met gif 
• een klein insect, een mijt, die bijen ziek maakt
• minder leefruimte doordat natuurgebieden krimpen

https://schooltv.nl/video/bijen-het-verhaal-van-de-honingmakers/#q=bijen
https://schooltv.nl/video/bijen-het-verhaal-van-de-honingmakers/#q=bijen
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1.  Lees de tekst op deze website: 
bit.do/bijen-helpen en beantwoord de 
volgende vraag: Wat kun je zelf allemaal doen 
om bijen te helpen? Noem minstens 3 dingen.

…………………………………..........................................………………..………

………………………………...............................………………...........………..…

…………………………………..........................................………………..………

………………………………...............................………………...........………..…

…………………………………..........................................………………..………

………………………………...............................………………...........………..…

…………………………………..........................................………………..………

2. Teken een bij-vriendelijke tuin, denk aan de tekst die je net hebt gelezen.

Bijen - p. 3

Prikken en steken
Alleen vrouwtjesbijen hebben een angel waarmee ze kunnen steken. Dat doen 
ze alleen maar als ze zich echt bedreigd voelen, ze zullen eerder wegvliegen. 
Dit geldt ook voor wespen. Als je dus rustig blijft , gaan ze vanzelf weg. 

https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/6-tips-om-nu-bijen-helpen-herfst/


Lestijd:    60 min. 
Geschikt voor:  Leerlingen van groep 6, 7 en 8
Benodigdheden: Digibord of tablet/computer, pen, tekenpotloden/stiften

Aansluitend bij kerndoelen:
39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren   
      onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
41. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de 
      vorm en functie van hun onderdelen.

Leerdoelen:  
1) De leerlingen kunnen belangrijke feitjes over bijen noemen.
2) De leerlingen kunnen vertellen waarom bijen hulp nodig hebben.
3) De leerlingen kunnen vertellen hoe je bijen kunt helpen.

Links: 
Video wilde bijen: bit.do/wilde-bijen (duur: 4:05)
Video honingbij: bit.do/honingbij (duur: 3:01)
Tips om bijen te helpen: bit.do/bijen-helpen

Antwoorden

Basiskennis bijen:
1. 

2A. In gaatjes in de grond, in bomen of in een holle rietstengel bijvoorbeeld. 
2B. Dit is bedoeld voor het larfje dat uit het ei gaat komen.

De bij en zijn omgeving
1A. Een bijenvolk
1B. 1600
1C. Stuifmeel en nectar
2A. Klassikaal bespreken. In de tekst eronder lezen ze uitgebreid wat het antwoord is.
2B. Vrij in te vullen door de leerling, klassikaal bespreken.

Mens en bij
1.  Plant meer bloemen die tot het late najaar bloeien, plant bollen (het liefst in de herfst),  

vraag naar biologisch (bijen kunnen niet tegen gifstoffen), strooi bladeren op de aarde,  
haal tegels weg, laat uitgebloeide bloemenstengels staan, zet een bijenhotel neer.

2. Vrij in te vullen door de leerling: creatieve opdracht.

HANDLEIDING LEERKRACHT
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https://schooltv.nl/video/bijen-het-verhaal-van-de-honingmakers/#q=bijen
https://www.youtube.com/watch?v=4625oYg7mrs
https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/6-tips-om-nu-bijen-helpen-herfst/

