
BOVENBOUW



In deze bijlage zijn een aantal lessuggesties m.b.t. het onderwerp bijen bijeengebracht. 

Er is een verdeling gemaakt in onderbouw en bovenbouw.

Het onderstaand lesschema kan worden gebruikt bij beide niveaus. 

Doel
Klasse/kringgesprek
- ervaringen leerlingen
- inleidende vragen
-  korte observatie
Activiteiten leerlingen
- vangen
- observeren
- plaatjes
- documentatie
- werkbladen werkstuk
- creatieve activiteiten
- excursie
- dia's, video
Afronding/verslaglegging 
Evaluatie

De meest geschikte tijd om het onderwerp "bijen" te behandelen is mei/juli. ln deze tijd zijn de dieren
actief bezig met het verzamelen van nectar en stuifmeel.

Bovenbouw
Leerlingen uit de bovenbouw kijken meer gericht naar hun omgeving dan jongere kinderen. Ze kunnen (globaal)

oorzaken en gevolgen aangeven en weten dat er bepaalde onderlinge verbanden bestaan (of kunnen dit

onderzoeken).

Trefwoorden hierbij zijn: ordening, structurering, verklaring.

De kinderen kunnen hun bevindingen beschrijven.

Kringgesprek

Tijdens een kringgesprek/inleiding kan aan de orde komen:

- de bij als insect, kenmerken

- verschil tussen honingbij en wesp - opbouw van een bijenvolk (staat) • - voortplanting van bijen

- volledige/onvolledige gedaanteverwisseling

- imkerij

- bijenkast/bijenkorf

- bijentaal, rondedans, kwispeldans

- honing, soorten, smaken

- parasieten

- toepassing van bijen in land- en tuinbouw

Observatie

De bijen kunnen eerst buiten geobserveerd worden, dit hoeft niet meer dan vijf minuten te duren.

Laat de leerlingen een bepaalde bij volgen.

Eventuele vragen:

– Op welk soort bloem vliegt de bij?

– Op hoeveel verschillende bloemen vliegt de bij?

– Welke kleur(en) heeft/hebben de bloem(en)?

– Wat verzamelt de bij? - stuifmeel

– - nectar

– - allebei 

– Kun je dat zien?

– Waaraan kun je dat zien?



De leerlingen kunnen nu zelf een bij gaan vangen (zie onderbouw). De volgende vragen kunnen worden gesteld:

– Welke kleuren heeft de bij?

– Hoe ziet het lijf eruit?

– Hoeveel poten heeft de bij?

– Wat zie je onderaan de pootjes?

– Waar zitten de pootjes aan vast?

– Hoeveel vleugels heeft de bij?

– Waar zitten de vleugels aan vast?

– Wat zie je aan de kop?

– Wat doet de bij met de voelsprieten?

– Kun je de angel zien?

– Teken de bij na.

Laat het verschil zien tussen een bij en een ander insect, bv. een wesp of een hommel. Laat de leerlingen zelf ook

een aantal overeenkomsten zoeken.

Probeer een bezoek te regelen aan een imker of een bijenstal.

Besteed daarbij aandacht aan:

– de behuizing, korf of kast

– opbouw van de kast

– werkverdeling van de bijen in de kast

– overwinteren van de bijen, bijvoeren

– kunstzwermen, scheppen van een zwerm

– imkergereedschappen (imkerkap, rookpot, veger, schraper, ontzegelvork, honingslinger, kunstraat)

– honing

– ziektes 

De leerlingen kunnen hun eigen bijenboekje maken, door o.a.: een beschrijving van hun eigen observaties,

tekeningen, verslag van een bezoek aan een imker, werkbladen enz.

Documentatie (leerlingboeken)

-  Informatie junior nr.23, uitg. de Ruiter, Gorinchem

- Informatie junior nr.485, uitg. de Ruiter, Gorinchem

- Als je goed kijkt naar bijen en wespen, J Hughes

- De honingbij, J.v.d. Hengel, wereldwijd biologie, uitg. Moussault

- Zo leven de bijen, M.de Jongh, Versluys basisinformatie

- In de bijenkorf, H. en A. Fisher-Nagel, uitg. Meulenhoff, Amsterdam

- Van bloesem tot honing, M. Mitgutsch, uitg. v. Reemst, Bussum

- Dia's: Bijen, Polyvisie K601

- Video: Nederlandse Onderwijs Televisie, serie Insecten

Zelf kaarsen maken
Kunstraatkaars.

Nodig: kunstraat

katoen

Kaarsen kunnen worden gemaakt door een vel kunstraat op te rollen. De kunstraat moet niet te koud zijn, want dan

breekt het gemakkelijk.

- Neem een vel kunstraat (verkrijgbaar bij een handenarbeidzaak).

- Knip van een kluwen katoen een draad, iets langer dan de kaars.

- Leg de katoendraad op de kunstraat en druk het in de was.

- Rol nu voorzichtig de kunstraat op.

Dompelkaars.

Nodig: bijenwas

blikje

warmtebron

katoendraad

Dompelkaarsen maken is iets ingewikkelder.

- Smelt bijenwas in een hoog blikje.

- Dompel, zodra de was vloeibaar is, een katoendraad in de was en haal die eruit. 

- Even laten drogen en opnieuw in het blik dompelen.

- De kaars kan zo dik worden als je zelf wilt.



Koken met honing.

Honingcakejes.

Nodig:

4 eieren

200 g. bloem

200 g. zachte boter of margarine

½ eetl. koekkruiden

zout

200 g. vloeibare honing

100 g. rozijnen

50 g. gesneden sukade

20 papieren cakevormpjes

Bereiden:

Oven voorverwarmen op 150 graden C. of gasovenstand 2. Boven 2 kommen eieren splitsen. Boven andere kom

bloem zeven. In kom boter met koekkruiden en snufje zout met handmixer in ca. 10 minuten tot romige,

crèmekleurige massa kloppen. Eén voor één eidooiers erdoor kloppen, volgende dooier pas toevoegen als vorige

volledig is opgenomen.

Afwisselend bloem en honing in gedeelten erdoor scheppen tot luchtig cakedeeg ontstaat.

Eiwitten stijfkloppen en luchtig door cakedeeg scheppen.

Rozijnen en sukade erdoor scheppen.

Cakedeeg over vormpjes verdelen, vormpjes voor niet meer dan 2/3 vullen.

in midden van de oven cakejes in ca. 25 minuten goudbruin en gaar bakken. Op taartrooster laten afkoelen. Tot

gebruik in goed afgesloten trommel bewaren.

Letters van honingkoek.

Nodig:

250 g. honing

250 g. bloem

100 g. bruine suiker

3 eidooiers

mespuntje bakpoeder

1 eetl. citroenrasp

15 g. van een mengsel van kaneel en kruidnagel

150 g. bloem

Voor de garnering:

citroensap

poedersuiker

suikerstroop

div. garneringen

Verwarm de honing op zeer zacht vuur en laat hem voorzichtig heet worden.

Giet de honing bij de gezeefde bloem en roer dit tot een glad mengsel. Laat het geheel afkoelen.

Meng er de suiker, de losgeroerde dooiers, het bakpoeder en de citroenrasp, kaneel en kruidnagel door en laat het

mengsel een uurtje rusten om alle smaakjes goed te laten doortrekken.

In die tijd kunnen van dun, stevig karton de gewenste letters worden geknipt. Eerst op het karton tekenen, dan

uitknippen.

Rol het deeg uit tot een lap van een halve centimeter dikte.

Leg telkens een kartonnen letter op de lap deeg en snijd zo de letters uit.

De hoeveelheid is berekend voor vier grote letters of zes kleinere.

Leg de letters voorzichtig op een ingevet bakblik en laat ze 20 minuten in een hete oven (ca. 225 graden C.) bakken.

Na het afkoelen kunnen de letters worden gegarneerd.

Werkbladen

Kopieerblad 1

koningin - werkster - dar

Zet de juiste naam bij de tekeningen.

Honing van bloem tot boterham.

Knip de plaatjes uit en leg ze in de goede volgorde.

Kopieerblad 2

Knip de vier plaatjes uit en plak ze in de juiste volgorde. Teken de andere helft.



Kopieerblad 3

In iedere reeks is een lege raat waar nog iets bijgeschreven en -getekend moet worden. Wat hoort er nog bij? De

eerste reeks gaat over de gedaanteverwisseling, de tweede over de imker, de derde over eten dat van honing en

kaarsen die van was gemaakt worden en de laatste over de functie van de werkbij.

Uit: Nederlandse Onderwijs Televisie, Huisje, boompje, beestje, programma 48, Bezige bijen.

Kopieerblad 4

Een koningin is bezig met het leggen van eieren in raten.

Een werkster geeft haar honing en stuifmeel. De koningin is de

grootste bij in de bijenkast.

Als je goed kijkt, kun je haar andere helft erbij tekenen.

Een bij heeft zes poten, facetogen, een harig borststuk en een bruingeel achterlijf.

De koningin vliegt maar één keer per jaar naar buiten, met de darren achter zich aan. In de lucht wordt ze door één

van de darren bevrucht en gaat weer terug naar de kast. Het zaad van de dar wordt bewaard in een zaadblaas.

Uit: Nederlandse Onderwijs Televisie, Huisje, boompje, beestje programma 48,Bezige bijen.

Kopieerblad 5

Zet de nummers van onderstaande woorden op de goede plaats bij de tekening.

1. segment

2. borststuk

3. antenne (voelspriet)

4. vleugel

5. poot

6. oog

7. kaak

8. achterlijf

9. kop

Kopieerblad 6

Werkblad Zoem de bij.

Bij het observeren van een bij kunnen de kinderen een tekening maken van de bij. Plaats de tekening in het

middelste vakje.

De zes plaatjes van het knipvel worden uitgeknipt en in de juiste volgorde om de getekende bij geplakt.

Uit: Leefwereld 3, werkbladen, Bart de Boer e.a., Jacob Dijkstra Educatieve Uitgeverij, 1989.

Kopieerblad 7

Creatieve activiteiten.

Bijenkaart.

Vouw een blad doormidden; teken een bij.

Knip de bij uit en plak de helften op elkaar (niet de poten).

Verf op een ander blad een grote bloem en maak een vouw in het papier. Plak de bij -alleen aan de pootjes- op de

bloem.

Als je het bloemblad openvouwt, beweegt de bij.

Bijenraat.

Knip van kartonnen dozen beide zijkanten.

Vouw de doos plat en knip hem in tweeën of drieën.

Je hebt nu een zeshoekige vorm.

Niet of plak de zeshoeken aan elkaar en de raat met cellen is klaar. Maak van klei de stadia van ei tot bij en stop ze

in de cellen.

Kleibijenkorf.

Rol een lange slang van klei.

Bouw met de slang spiraalsgewijs de korf. Smeer de binnenkant goed aan.

Vergeet het vlieggat niet!

Bijmobile.

Draai van twee kleuren (bruin/oranje) chenilledraad een bij. 

Maak de vleugeltjes van doorzichtig papier.

Hang ze voor het raam of maak er een mobile van.

Uit: Het vier seizoenenboekje, Marja Roozen, Jacob Dijkstra Educatieve Uitgeverij, 1989



werkblad 1

Honing van bloem tot boterham. Knip de plaatjes uit en leg ze in de goede volgorde





  









werkblad 7



werkblad 8



werkblad 9
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