
Opdracht bijendans

Materiaal:
- acht emmertjes
- acht kaarten met daarop een richting en een bloem met 

een nummer (“opdrachtkaarten”)
- acht kaarten met daarop een bloem met een nummer 

(“bloemenkaarten”)
- acht geurpotjes
- een zon op een stok
- honingraat (geplastificeerd) op stok en geplastificeerd bijtje

Voorbereiding: zet de acht bakjes neer zoals in de opstelling hieronder. Stop in 
ieder bakje een bloemenkaart (gebruik een vaste volgorde, met de klok mee: 5,
1, 6, 4, 7, 2, 3, 8). Zet de zon achter het bakje met kaart nummer 5 en zet de 
honingraat in het midden bij de rode stip. Zet ook de geurpotjes in het midden 
van de opstelling.

De opstelling. Het groepje staat in het midden bij de rode stip (het “bijennest”). 

De opdracht: de leerlingen staan bij elkaar in het midden van de opstelling 
(“het bijennest”). Ze krijgen de acht opdrachtkaarten. Lukt het ze om met de 
kaarten te bepalen welke bloem in welk bakje ligt?



Twee voorbeelden van opdrachtkaarten

Bij iedere kaart hoort ook een geurenpotje. Bijen die nectar gevonden hebben, 
nemen ook wat nectar mee van de bloemen die ze bezochtten. Ze laten de 
andere bijen een beetje van deze nectar proeven, zodat zij weten naar welke 
bloemengeur ze op zoek moeten. Lukt het de leerlingen om te raden welke 
bloemen ze ruiken in de potjes?

Doe deze opdracht kaart voor kaart, zodat de leerlingen het idee erachter 
steeds beter gaan snappen. Laat ze eerst het potje ruiken dat bij de kaart hoort
en de bloemsoort raden. Laat ze daarna de richting bepalen. Begin met een 
paar makkelijke kaarten, zoals kaart nummer 5.



Twee bloemenkaarten.

Als deze opdracht te eenvoudig blijkt te zijn, zet dan de bakjes op verschillende
afstanden van de korf neer (dat maakt het wat minder overzichtelijk).

Wanneer de bakjes op verschillende afstanden van het bijennest staan, wordt de 
opdracht uitdagender.


