Hommels, wilde bijen en honingbijen

Voor kinderen van 4 tot 8 jaar

Nu de scholen en kinderdagverblijven dicht zijn, zijn kinderen veel thuis. Gelukkig
mogen ze nog wel buiten spelen en kun je af en toe een ommetje met ze maken.
Daarvoor hoef je helemaal niet naar de grote parken in de buurt. Op elk stukje groen is
iets te doen. En als je een tuin of een balkon hebt, heb je helemaal geluk.
In het voorjaar valt er voor kinderen immers buiten van alles te zien en te ontdekken. Allerlei
bloemen en kleine kruipende en vliegende beestjes vragen om aandacht. Het is nu ook de tijd om
buiten op zoek te gaan naar hommels, wilde bijen en honingbijen.
Hommels, wilde bijen en honingbijen zijn allemaal familie van elkaar. De leefwijze van de honingbij
verschilt wel met die van zijn andere familieleden. Dit is de enige bij die in een bijenkast of –korf leeft
en een voorraad honing aanmaakt.

Door hun opvallende uiterlijk en gedrag spreken deze altijd bezige beestjes sterk tot de verbeelding.
Graag wijzen wij jullie daarom op de volgende pagina op een aantal interessante websites.

https://leermiddelen.basisonderwijs.online/schoolborden/zoeken.html?zoeken=bijen&categorie[]=le
smateriaal&categorie[]=instructiemateriaal&categorie[]=filmpjes&categorie[]=liedjes&categorie[]=sp
elletjes&categorie[]=(prenten)boeken&type=online+content&groep[]=groep12&groep[]=groep34&c
ollectie[]=digibord+op+school&collectie[]=beeldbank+schooltv
Op deze website vind je lesmateriaal, filmpjes, liedjes en spelletjes met het thema hommels, wilde
bijen en honingbijen voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

Op deze site vind je onder andere ook een
verwijzing naar het volgende lespakket:

Wilde bijen / De Speurzoekers
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar
In dit lespakket voor de onder- en middenbouw vind je achtergrondinformatie en lesideeën waarmee
je buiten aan de slag kunt met het onderwerp hommels, wilde bijen en honingbijen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Wie vliegt eerder: de hommel of de bij
Bezoek eens een bloeiende wilg, fruitbroom of braamstruik
Doe een bijenonderzoek
Proef eens honing
Onderzoek de kleur van stuifmeel
Ga op zoek naar hommels, wilde bijen en honingbijen (er is een zoekkaart
bijgesloten in dit lespakket)
Ontdek het leven van de honingbij
Welke bloem is voor de bij en welke bloem is voor de vlinder
Ga op zoek naar een bijennest
Maak een bijenhotel en een hommelkast
https://cdn.portalengroep.nl/data/ftpstorage/lespakket_wilde_bijen_klein.pdf

Verder willen je er op wijzen dat onze door vrijwilligers onderhouden Kloostertuin aan de
Koewijzend in Blokker een prachtige plek is om samen met de kinderen op zoek te gaan naar
hommels, wilde bijen en honingbijen. Er staan zelfs een aantal door bijenvolken bewoonde
bijenkorven!
Onze Kloostertuin kun je vrij bezoeken met inachtneming van de RIVM maatregelen vanwege het
coronavirus!
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