Hoe werkt het?
De ene kant van de kaart is een
detailfoto uit de tentoonstelling. Ga
opzoek naar dat onderdeel en maak
daarna de opdrachten die erbĳ horen.
Hier zie je
de categorie

Staat er een bĳ op de voorkant?
Dan is het een algemene doe-kaart en
heb je geen specifiek deel uit de
tentoonstelling nodig.

Er is geen vaste
volgorde, dus kĳk
waar plek is...!

In dit vlak staat de opdracht
gerelateerd aan het
onderdeel van de
tentoonstelling.

Dit is een
kaart uit
de bak.

Wat is de opdracht?
Dit is een gespreksvraag.
Denk eens verder. Praat
er over met elkaar.
Wat is jouw
lievelingseten?

De opdrachten zĳn gevarieerd. Van
ontdek-opdrachten tot doeopdrachten
Staat er in dit vak een schuingedrukte
vraag? Dan is het een verdiepings/
verrĳkingsopdracht.
Indien iets onderstreept is verwĳst dit
naar een werkblad.

Woning gezocht..
Waar woon jĳ?
Ziet dat huis er hetzelfde uit als dat van
jouw klasgenoten? Waarschĳnlĳk niet.
Bĳen wonen ook niet allemaal in een
zelfde huis. Elke bĳensoort heeft een
eigen plek om te wonen.

Waar wonen bĳen?
Zoek uit waar deze bĳen wonen:
De metselbĳ, de houtbĳ en de zandbĳ
* Waar woont de honingbĳ?
Maak de opdracht op het werkblad.

Waar zou jĳ het
liefst wonen als
je een bĳ was?

Wereldse bĳen..
Bĳen leven niet alleen in Nederland,
maar op de hele wereld. Bĳen komen op
bĳna alle werlddelen voor. Als er maar
planten en bloemen groeien. Wereldwĳd
zĳn er ruim 20.000 soorten!

Bekĳk de wereldbol eens, zie je hoe
verspreid de bĳen wonen?
Zelfs in de hoogste bergen op aarde
leeft een bĳ.
Bekĳk de bĳen eens. Waarom ziet niet
elke bĳ er hetzelfde uit?
Een bĳ past zich aan aan de leefomstandigheden

Beantwoord de vragen op je werkblad
Welke bĳ vind jĳ het
meest bĳzonder?

Zintuigen.
Doe je ogen eens dicht? Wat hoor je nu?
Kĳk eens goed om je heen. Welke kleuren zie je?

Bĳen zien, voelen en ruiken
anders dan wĳ.
Op het bloemenveld in de
tentoonstelling zie je veel mooie
bloemen in verschjillende kleuren.
De bĳ ziet dit anders: Schĳn eens met
het lampje op de bloemen, je ziet nu
leen tekst verschĳnen.
Lees de tekst en maak de opdrachten
over zintuigen

Naar welke bloem
zou jĳ vliegen als je
een bĳ was?

De honingbĳ-familie.
Kĳk maar eens goed. Dat zĳn echte bĳen!!

Welke bĳ zou jĳ wel
willen zĳn? En
waarom?
Bekĳk dit deel van de tentoonstelling goed.
Waaruit bestaat een honingbĳ-familie?
Een honingbĳ-familie bestaat uit werksters
(vrouwtjes) darren (mannetjes) en een koningin.

Beantwoord de vragen op je werkblad
*Welke bĳ heeft volgens jou de
belangrĳkste taak? Vertel...

Wat is een bĳ?
Er leven in Nederland 350 soorten bĳen.
Dat zĳn er mega veel!
Maar... Wanneer is een bĳ een bĳ?
Waaraan herken je een bĳ?

Als je aan een bĳ denkt, welke kleuren heeft die dan?
Vaak denk je aan een geel vliegend insect met zwarte strepen.
Dacht jĳ dat ook?
* Ken je nog een ander insect met deze kleuren?
Toch hebben niet alle bĳen dezelfde kleuren..
Dat maakt het wel lastig, want hoe weet ik nu of het een bĳ is?
Eens kĳken wat alle bĳen hetzelfde hebben;
Beantwoord de vragen op je werkblad

Stel dat jĳ
wetenschapper
bent en een nieuwe
bĳensoort ontdekt.
Hoe zou je deze bĳ
dan noemen?

Wie ben ik?
Er zĳn heel veel soorten bĳen, maar wie is
nou wie?
Een van jullie leest de omschrĳving voor.
De anderen raden over welke bĳ het
gaat. Draai door.
Ik ben een van de kleinste op deze kaart: je herkent
me vast niet als een bĳ, want ik heb geen strepen
zoals zĳ... (Grashommel)
Ik ben niet alleen geel met zwart, maar ik heb een
flink wit stuk op mĳn achterlĳf. Mĳn lĳf is vooral zwart,
met een beetje geel en wit. (Vier kleurige
koekoekshommel)

Probeer zelf ook
eens een van de
bĳen te omschrĳven.
Kunnen de anderen
het raden?

Zwart en geel, dat is zo gewoon. Ik kies voor zwart
met een beetje rood. Dat past goed bĳ mĳ. Ik ben
misschien wel de grootste van t stel. (Rode
koekoekshommel)
Ik heb meer schutkleuren dan de rest, een deel van
mĳn lĳf is bruin; als ik op een boom zit, val ik lekker
niet op.

De hommel
Een wilde bĳ die jĳ vast wel eens hebt
gezien en makkelĳk kunt herkennen.
Het is een harig „dikkertje..”

Wist je dat een
hommel ook graag
in een kolonie
(groep) woont?
Hoe groot is jouw
familie?

Hommels zĳn langharige bĳen, die door hun dichte beharing
best goed tegen de kou kunnen. De hommel kan zich
warmhouden door het trillen van de borstspieren, zonder dat
de vleugels meebewegen. Slim beestje dus! De hommelkoningin komt al snel na de winter tevoorschĳn en is dus voor
ons regelmatig te zien.
Je hebt vast wel eens een hommel gezien?
Bekĳk de foto van de hommel eens heel goed.
Teken de hommel zo echt mogelĳk na.
*Wat is goed te herkennen aan de hommel?

Bloemen & bĳen.
Een aantal bĳensoorten zĳn bloemvast.
Dat betekent dat ze per dag maar een
soort bloemen bezoeken. Voor de
bloemen is dat heel fijn!

Bloemen hebben
bĳen nodig!
De bĳ gaat in de bloem op zoek naar
nectar. Er blĳft dan stuifmeel op zĳn
pootjes en lĳf plakken. Bĳ een
volgende bloem valt de stuifmeel er
weer af. Dat stuifmeel heeft de bloem
nodig om te zorgen voor een vrucht of
een nieuwe bloem.
*Wat maakt dat bĳen die
bloemvast zĳn, een gunstiger
effect hebben op de
bestuiving?
Beantwoord de vragen op je werkblad

Welke bloem is
jouw favoriet?

Dansende bĳtjes...
Een kolonie honingbĳen heeft veel
voedsel nodig. Omdat bĳen niet kunnen
praten of iets aan kunnen wĳzen op een
kaart, hebben ze een manier bedacht
om dit aan elkaar te vertellen;

De bĳendans!
Honingbĳen gebruiken deze dans om
voedingsplekken aan andere bĳen bekend te
maken. Ze hebben daar verschillende dansen voor.
Probeer maar eens!

Dans jĳ graag?

Jullie gaan met elkaar praten zonder woorde en
zonder te wĳzen,want dat kunnen bĳen ook niet.
Een van jullie gaat de anderen naar een plek
proberen te leiden door een ‘bĳendans’ de doen.
Wie komt op de plek die jĳ bedoelde?

Laat je mooiste
dansmove eens zien...

Mens en bĳ.
Is dat een astronaut? Nee; dit is een imker.

Honing oogsten
Om de honing uit de bĳenkast te
kunnen halen moet de imker de kast
openen.
Kĳk eens goed naar de plaat. De
imker heeft speciale kleding aan.
Waarom zou hĳ dat doen?
Om niet gestoken te worden.

Zie je de
honingraat in de
tentoonstelling?
Ruik je de honing
nog?

Wat doet een imker? Een imker is iemand
die bĳen houdt in bĳenkasten. Bĳenhouden is
meer dan alleen een speciaal pak
aantrekken. Het kost behoorlĳk veel tĳd en
toewĳding om er een succes van te maken.

Beantwoord de vragen
op je werkblad

Zou jĳ imker willen
worden?
Waarom wel/niet?

Wat kan jĳ doen?
De bĳ is belengrĳk voor de natuur én voor mensen. Ze zĳn
onmisbaar voor het verspreiden van stuifmeel. Zo kunnen
bloemen, fruit en planten groeien. Maar het gaat slecht met
de bĳ in Nederland. Meer dan de helft van de bĳen is al
verdwenen.

De leefomgeving van de bĳ en jĳ...
Bekĳk alle blokken van dit deel van de
tentoonstelling. Maak daarna de vragen
op het werkblad.

Help je thuis ook mee?
Zaai wilde bloemen en
bouw bĳenhotels. Zo
maak je van je tuin,
balkon, straat of
schoolplein een thuis voor
de bĳ.

*Wat doe jĳ al?

De geboorte van een bĳ
De bĳ komt, net als bĳ andere insecten, uit een eitje. Een heel
klein eitje dat wordt gelegd op een veilige, beschermde plek.

Wist je dat...
...bĳen niet agressief zĳn, zolang jĳ
ze niet stoort. Ze hebben wel een
angel, maar kunnen daar maar
één keer mee steken, daarna
gaan ze dod. Laat jĳ de bĳ dus
lekker zĳn gang gaan, dan hoef je
niet bang te zĳn. Bekĳk maar eens
goed wat bĳen doen. Het is
prachtig om te zien!

Na enkele dagen komt er een larve
uit het eitje. Deze larve eet zich groot.
Zodra de larve groot genoeg is,
verpopt het zichzelf om daarna uit te
groeien tot een bĳ. Waarna ze op
zoek kan naar een bloem om nectar
te verzamelen
Maak de vragen op het werkblad.

De extra kaarten
Deze kaarten bevatten extra opdrachten en spelletjes. Kies
een kaart en lees wat erop staat.

