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Sommige bloemen lijken wel een gedekte tafel.  
Insecten kunnen heel makkelijk bij het stuifmeel en de nectar.  
Ze hebben geen lange tong nodig om bij het lekkers te komen.  
 
Er komen veel verschillende insecten op deze bloemen af: BIJEN, 
HOMMELS, zweefvliegen, VLINDERS, kevers... 
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In sommige bloemen zit de nectar wat dieper weggestopt. 
Alleen insecten met een flinke tong kunnen erbij. 

 

HONINGBIJEN hebben een tong van een halve centimeter. 
HOMMELS hebben een tong van wel anderhalf tot twee centimeter! 
 

Deze bloemen hebben de vorm van een eetkommetje, een molentje of een 
sterretje. 
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Bij andere bloemen is het voor insecten nog wat moeilijker om bij de nectar 
te komen.  
Het zijn bloemen waar je als insect in moet kruipen, of je naar binnen moet 
wringen.  
Dan is het handig als je stevig gebouwd bent, zoals een HOMMEL. En ook nog 
eens een lange tong hebt. 
 

Deze bloemen hebben de vorm van een stoel met dak, een klokje of een 
vogeltje. 
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Sommige bloemen stoppen hun nectar heel diep weg. Zelfs de tong van een 
hommel is niet lang genoeg om erbij te komen. 
  
Alleen insecten met een superlange tong, zoals VLINDERS, kunnen bij de 
nectar. 



 

De vormen van bloemen 
 
 
Bloemen kunnen allerlei vormen hebben. Sommige bloemen worden door 
allerlei verschillende insecten bezocht. Andere bloemen worden alleen 
bezocht door een of twee soorten insecten. 
 

Kijk eerst op de vier kaarten hoe dat werkt. Als iets niet duidelijk is, kan je 
dat vragen aan de begeleider. Probeer daarna de opdracht. 
 
 

In de kruidentuin hier zie je vlaggen staan. 
Bij elke vlag is een bloemvorm te vinden. 
 

Kijk bij elke vlag. Overleg of deze bloem: 
• vooral hommels lokt 
• hommels én bijen lokt 
• vooral vlinders lokt. 

 
 

Controleer op het kaartje aan de vlag of je het goed hebt. 

Opdracht 



 

De kleur en geur van bloemen 
 
 
Bloemen gebruiken kleuren om hommels en bijen te lokken. Vaak doen ze er 
ook nog een lekker luchtje bij. 
 
 

Kijk eens bij de bloemen op deze akker (mosterd of boekweit). 
 
Deze bloemen ruiken aantrekkelijk voor bijen en hommels. 
Ze hebben een heldere kleur: geel of stralend wit. 

• Ruik zelf aan deze bloemen: vind je ze ook lekker ruiken? 

• Kijk of je hommels en bijen kunt spotten 
(met grijs weer moet je wat geduld hebben) 

• Zie je ook andere insecten? 

Opdracht 



Bijen en hommels kunnen kleuren zien die voor ons onzichtbaar zijn. 
Daarom zien ze bloemen anders dan wij. 
 
Vaak zit er een vlek in het midden van de bloem, die wij niet kunnen zien 
maar bijen wel. Zo weet een bij snel waar ze moet zijn voor de nectar. 
 
 

Op de kaartjes staan foto’s van bloemen. Op de helft van de kaartjes 
staan de bloemen zoals wij ze zien. Op de andere helft van de 
kaartjes staan dezelfde bloemen, maar dan met de vlekken erop die 
de bijen kunnen zien maar wij niet.  
 
Zoek uit welke foto’s bij elkaar horen. 

Opdracht 

 
 
 
 
 

 
Ga naar de rode vlag hier vlakbij.  

    Wij zien een gele bloem.                      Bijen zien een vlek in het midden van de bloem. 



Bekijk de klaprozen goed. 
 

• Zie je hommels op deze bloemen? 

• Luister naar hun gezoem. 
In de bloem zoemen ze afwisselend hard en zacht. 
Zo trillen ze het stuifmeel los! 
 

• Hebben deze bloemen ook een geur? 
 

Opdracht 

Opdracht 

Zoek een klaproosbloem. 

Bijen en hommels kunnen de kleur rood niet zien. Rode bloemen vallen voor 
deze insecten niet zo op. 
 
Op echt rode bloemen zie je daarom meestal geen bijen en hommels. Toch 
komen er bijen en hommels op rode klaprozen af. Hoe kan dat? 

 

Ook op klaprozen zitten kleuren die wij niet kunnen zien, maar bijen en 
hommels wel. De rode klaprozen vallen zo ook heel goed op voor bijen en 
hommels. 



De bijendans 
 
Bijen kunnen niet praten. Toch vertellen ze elkaar waar ze nectar kunnen 
vinden. Hoe werkt dat? 
 
Een bij ontdekt een plek waar veel nectar te halen valt. Een tuin vol bloemen 
bijvoorbeeld. Ze vliegt terug naar haar nest. Daar zoekt ze de andere bijen 
op in het midden van een honingraat. Ze laat de bijen om haar heen eerst een 
likje proeven van de nectar. Dan doet ze een speciaal dansje. 
 
 
Dit dansje gaat zo (volg de pijlen): 
 
 

Eerst loopt de bij een half rondje 

naar rechts.  

Dan loopt de bij in een rechte lijn. Ze 

kwispelt daarbij met haar achterlijf.  

Dan loopt de bij weer kwispelend in 
een rechte lijn. 

Dan loopt de bij een half rondje 
naar links. 



Dan begint het dansje weer opnieuw. 
 

Opdracht 

Pak de raat en de bij en doe de bijendans na met de bij. 

Met het dansje vertelt de bij twee dingen aan de andere bijen: 
1. welke richting ze op moeten 
2. hoe ver ze moeten 

Opdracht 

Luister eerst naar de uitleg van de begeleider. Zo kom je te weten 
hoe een bij aan andere bijen laat weten waar ze heen moeten. Doe 
daarna het spel, waarbij jullie testen of jullie elkaar ook dingen 
kunnen vertellen zonder woorden. 


