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bijen moet je weten  

zijn dol op lekker zoet eten 

ze vinden dat in bloemen, 

daar gaan ze blij van zoemen 

 

zoek daarom nu maar gauw 

een veldje bloemen, geel of blauw. 

daar kunnen bijen hun buikje vullen, 

kijk ze maar eens lekker smullen. 

 

luister naar het zoemen. 
kijk wat de bijen doen. 
[ LEIDBIJ  INSTRUCTIE 1, ZOZ ] 

 

vliegensvlug van bloem naar bloem, 

luister naar hun vrolijk gezoem, 

ze likken al het zoet eruit,  

met het tongetje in hun snuit. 

 

ruik eens aan de bloemen.  
[ LEIDBIJ  INSTRUCTIE 2, ZOZ ]  

 
jullie weten nu waar bijen eten vinden. 

breng een bloem naar de koningin 
en haal je stempel  

 
goed gevonden zoekbij! 

OPDRACHT 

BLAUW 

1 

1 

1 

1 



  

LEIDBIJ INSTRUCTIE 1: 
 

Naast bijen zien ze waarschijnlijk ook hommels. 

Hommels zijn een soort wilde bijen. 

 
Vragen: 

 Zien jullie ook hommels? 

 Wat is het verschil met een bij? 

 Zoemen hommels anders dan bijen? 

 
Terug naar voorblad 

 

LEIDBIJ INSTRUCTIE 2: 
 

Doen: 

Pluk voor elk kind een bloempje, trek ze los van de groene onderkant.  

Laat de kinderen aan de onderkant van een bloempje zuigen. 

Proeven ze iets ? 

 

Terug naar voorblad 

hommel 

1 

2 

1 

2 
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babybijen eten heel veel pap. 

dat is heus geen flauwe grap. 

zoek maar naar rode bloemen, 

hoor je daar de bijen zoemen?  

 

van bloemen worden bijen blij, 

kijk in deze bloem, van heel dichtbij. 

zwarte sprietjes en een knopje, 

voel eens zacht met je vingertopje. 

 

zit er iets aan je vinger? 
[ LEIDBIJ  INSTRUCTIE 1, ZOZ ] 

 

de kleine bij heeft een bruin jasje 

aan haar pootjes zit een tasje 

dat gaat ze snel met stuifmeel 
vullen, 

wat zullen die babybijen smullen  
   

zie je bijen met een vol tasje? 

[ LEIDBIJ  INSTRUCTIE 2, ZOZ ]  

 

jullie weten nu waar je stuifmeel 
haalt. 

breng de zakjes naar de koningin 
en haal je stempel 

 
goed gevonden zoekbij! 

OPDRACHT  

ROOD 

knopje 

sprietjes 

1 

2 

1 

2 

1 



 LEIDBIJ INSTRUCTIE 1: 

 
Vertel: 

Het poeder op jullie vinger heet stuifmeel. 

Bijenlarven (babybijen) eten elke dag pap van stuifmeel en honing. 

 

Terug naar voorblad 

 

LEIDBIJ INSTRUCTIE 2: 
Doen: 

Geef ieder kind een gazen tasje: 

 
Vragen: 

 Willen jullie even helpen? 

 Kunnen jullie in elk zakje 2 stuifmeel-bollen stoppen? 

 
 
Doen: 

Doe ieder kind een tasje om een arm.  

 

Terug naar voorblad 

1 

2 

1 

2 
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als het warm is moet je drinken 

als je je niet wast, ga je stinken. 

water is van groot belang, anders 
leef je als bij niet lang 

 

zie je hier ergens water? 

kan een bij er veilig bij komen? 
[ LEIDBIJ  INSTRUCTIE 1, ZOZ ] 

 

een slokje water, roept de koningin, 

daarin heb ik erg veel zin. 

en wie wast mijn pootjes even, 

ik voel honing aan mijn klauwtjes kleven, 

 

   
   

ga de koningin helpen. 
breng haar wat water. 
[ LEIDBIJ  INSTRUCTIE 2, ZOZ ]  

 

 

nu weet je waar bijen water halen. 
breng het sponsje naar de koningin 
en haal je stempel 

 
goed gevonden zoekbij! 

OPDRACHT  

GROEN 

1 

2 

1 

2 

1 



 LEIDBIJ INSTRUCTIE 1: 

 
Vertel: 

Bijen kunnen niet zwemmen, 

en als hun vleugels nat worden, 

kunnen ze niet meer vliegen. 

DUS: bijen opgepast bij het water! 

 

Doen: 

Wijs een plekje aan waar een bij veilig vlakbij water kan komen 

 

Terug naar voorblad 

 

LEIDBIJ INSTRUCTIE 2: 
Doen: 

Pak één sponsje voor de groep. 

Bij het vlaggetje kun je veilig bij het water komen. 

Laat ze het sponsje nat maken. 

 

Terug naar voorblad 

1 

2 

1 

2 
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zoek je de weg naar de bloem? 

zoem zoemerdezoem zoem! 

wat zeg je nou toch lieve bij ? 

ik praat heel anders dan jij. 

 

bijen kunnen niet praten zoals wij. 

toch kunnen ze elkaar dingen vertellen: 
 

zoekbij heeft veel bloemen gevonden, 

ze is heel erg opgewonden. 

ze schud heel vrolijk met haar kontje, 

danst naar links en rechts een rondje 

   
   

als een zoekbij bloemen heeft ontdekt, 
  maakt ze een dansje in de korf. 
het dansje laat de andere bijen weten, 

  welke kant ze op moeten vliegen 

jullie leidbij laat zien hoe het werkt.  
[ LEIDBIJ  INSTRUCTIE, ZOZ ]  
 

nu weet je hoe bijen met elkaar 

praten.  

pak 1 bloem uit de mand, 
en breng die naar de koningin. 

haal daar je stempel.   

 
goed gevonden zoekbij! 

OPDRACHT 

GEEL 

1 

2 

1 



 LEIDBIJ INSTRUCTIE: 

 
Doen: 

Kijk op het plaatje hoe de bij danst:  

(ze danst in een ‘achtje’) 

Laat het plaatje zien aan de kinderen; 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Doe eerst het dansje zelf voor: 

- ga in het midden van de bloemenkring staan, 

  met je gezicht in de richting van het mandje.  

- Loop in een cirkel om de roze bloemen heen terug naar je beginpunt. 

- Maak nog een rondje, nu om de witte bloemen heen. 

- Op het overlappende stuk zoem je opgewonden en schud met je billen. 

 
 
Vertel: 

Bijen kunnen niet zwemmen, 

en als hun vleugels nat worden, 

kunnen ze niet meer vliegen. 

DUS: bijen opgepast bij het water! 

 

Terug naar voorblad 

 
 

1 

2 
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schuif eens op, ga toch opzij, 

er kan echt geen bij meer bij. 

ons huis wordt veel te klein, 

dat vinden bijen niet erg fijn. 

 

bijen wonen met veel bijen bij-elkaar. 

als het te vol wordt in huis, 
worden er bijen op pad gestuurd. 
die moeten een nieuwe woning zoeken. 
 

in deze schutting zitten spleten, 

om door te kijken, moet je weten. 

je ziet daar bijenhuizen staan, 

de bijen vliegen af en aan. 

 

om de hoek van deze schuur  

staat een bijenhuis te huur. 
loop er heen en bekijk het even. 
leidbij gaat jullie uitleg geven.    
   

[ LEIDBIJ  INSTRUCTIE, ZOZ ]  

 

 

nu weten jullie dat er een huis vrij is. 
breng het stuk raat naar de koningin, 

en haal je stempel. 

   

 
goed gevonden zoekbij! 

OPDRACHT  

ORANJE 

bijenhuis 

1 

2 

1 



 LEIDBIJ INSTRUCTIE: 

 
Doen: 

1. laat de kinderen om het kastje gaan staan of zitten. 

- Til de deksel eraf en laat ze kijken. 

 

2. Haal de twee raten eruit: 

Bijenraat is opgebouwd uit cellen met 6 kanten.  

{ ‘bijenkamertjes”} 

 vertel dat dit bijenraat genoemd wordt. 

 

3. laat de raten één voor één zien en vergelijken: 

- de lichte raat is vers gebouwd -  superschoon, laat ze eraan ruiken  

     

- de donkere is veel gebruikt.  

Bijen proberen hun raten steeds schoon te poetsen,  

maar die worden onvermijdelijk toch donkerder  

doordat stof en voedsel in de was opgenomen wordt. 

{Ook aan deze raat ruiken!} 

 
Vragen: 

 Wat vinden ze van de nieuwe woning?  

 Is het er een beetje schoon, of moet er flink gepoetst worden? 

 kijk in het doosje in de kast… 

 
In het doosje zitten stukjes verse raat, pak er per groepje 1 uit: 

NEEM MEE NAAR DE KONINGIN! 

 

Terug naar voorblad 

1 

2 
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een klusje hier, een klusje daar, 

ons werk hier is nooit klaar. 

de hele dag poetsen en sjouwen, 

en nog nieuwe kamers bouwen  

 

de kamertjes noem je cellen. 

alle cellen aan elkaar noem je bijenraat.  
 

6 kanten hebben onze cellen, 

kunnen jullie al tot zover tellen? 

we passen ze netjes aan elkaar, 

dan is de bijen-raat zo klaar. 

 

zo zit bijenraat in elkaar. —>  
 

probeer het nu ook zelf maar, 

zet hier de bijen-raat in elkaar. 

zorg dat alles heel goed past, 

1, 2, 3, het lukt jullie vast ! 
   

[ LEIDBIJ  INSTRUCTIE, ZOZ ]  

 

 

nu weten jullie hoe je raten bouwt. 
breng de eitjes, larfjes en het potje 
naar de koningin, en haal je stempel 

   

 
goed gevonden zoekbij! 

OPDRACHT  

PAARS 

1 

2 

1 



 LEIDBIJ INSTRUCTIE: 

 
Doen: 

Laat ze goed naar het plaatje kijken: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Vragen: 

 Kunnen jullie de bijenraat bouwen?  

 
Doen: 

Als ze klaar zijn met bouwen, kunnen ze  de raat vullen: 

Laat ze daarvoor 2 eitjes, 2 larfjes en een honingpotje pakken: In elke cel 1 ding. 

 
Vertel: 

Uit een eitje komt een baby-bij: een larve heet dat 

De larve krijgt honing en stuifmeel te eten. 

 

LEIDBIJ: breek de raat weer af en leg klaar voor de volgende groep. 

 

Terug naar voorblad 

1 

2 
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beren zijn gemenerikken, 

die onze honing willen pikken. 

wespen zijn een groot gevaar: 

ze lusten ons met huid en haar! 

 

wij zijn wel klein, maar geen suffe schapen: 

in ons kontje zit een scherp wapen! 

dieven prikken we daarmee in hun billen, 

tot ze om hun moeder gillen!  

 

bijen hebben een angel: 
een scherp naaldje met een druppel gif. 
als ze je prikken doet het pijn. 
[ LEIDBIJ  INSTRUCTIE 1, ZOZ ]  

 

help, een wesp is een heel eng dier 

die willen we echt niet hier. 

we vangen haar in ons kringetje, 

pak haar angel af, dat enge dingetje 
[ LEIDBIJ  INSTRUCTIE 2, ZOZ ]  

 

maak een kring om de wesp. 
zoem heel boos, en pak haar angel af.  
 

nu weet je hoe bijen engerds  
wegjagen..  
breng de angel naar de koningin 

 
goed gevonden zoekbij! 

OPDRACHT 

BRUIN 

1 

2 

1 

2 

1 



 LEIDBIJ INSTRUCTIE 1: 
Vertel: 

Als dieren onze honing willen stelen, moet je ze weg kunnen jagen. Daar hebben bijen een angel voor. 

Je moet ze ook kunnen herkennen; 

 
Vragen: 

 Waar zit de angel van een bij?: wijs aan bij jezelf! 

 Weten jullie nog hoe je vreemde bijen herkent? 

 Jullie hebben allemaal hetzelfde geurtje gekregen (laat ze nog even snuffelen) 

 Vreemde bijen en dieren ruiken heel anders, zo kun je ze herkennen. 

 
Vertel: 

Er zijn ook dieren die gevaarlijk zijn voor bijen. 

De wesp vangt bijen. Ze steekt ze met haar eigen angel. 

Ze bijt ze in stukken en voert ze aan de jonge wespen! 

Dus je moet weten je een wesp herkent. ( en ze ruiken niet zoals wij) 

 
Doen: 

 kijk naar het plaatje van de bij. 

 kijk naar het plaatje van de wesp. 

 wat is er anders aan een wesp? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terug naar voorblad 

 

LEIDBIJ INSTRUCTIE 2: 
LEIDBIJ: vermom je als wesp, trek het hesje aan en pak een angel. ' 

Vlieg'  rond met een gemeen lachje.  

De kinderen moeten je insluiten en je angel afpakken  

 

Terug naar het voorblad 

1 

2 

1 

2 


