Lesbrief bollenactie:

Wilde bijen spotten!
Deze les kun je het beste eind maart of begin april geven. Een leuke voorbereiding voor de
Nationale Bijentelling die in april wordt gehouden.
In Nederland leven wel 358 soorten bijen. De meest bekende soort is de honingbij. Deze
soort leeft in grote groepen en produceert honing. Ze leven bij imkers in kasten. Dan
blijven er nog vele andere soorten bijen over (357 soorten!), die in het
wild leven. Die bijen noemen we dan ook wilde bijen. Met de honingbij
gaat het best goed, maar de andere bijen zijn in gevaar: de helft van
alle wilde bijensoorten is bedreigd. In deze les leren we meer over alle
verschillende soorten bijen en hoe je ze kunt herkennen. En we gaan de
bijen helpen door een ‘slaapplek’ voor ze te maken.
LESDOEL
■ Kerndoel
■ 3
 9 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het
milieu.
■ 4
 0 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel
voorkomende planten en dieren onderscheiden
en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun
leefomgeving.
■ 4
 1 De leerlingen leren over de bouw van planten,
dieren en mensen en over de vorm en functie van
hun onderdelen.
■ Lesdoel
■ leerlingen leren bijen, hommels, wespen en
zweefvliegen te onderscheiden van elkaar
■ leerlingen leren dat er verschillende soorten bijen
bestaan en oefenen met het herkennen van een
aantal van die soorten
■ leerlingen helpen de wilde bij door een
rommelhoekje te maken

BENODIGDHED
EN

Verschillen zien
en tellen
■ Zoekkaart
‘wat vliegt daar
?’.
(werkblad)
■ Telformulie
r Nationale Bijen
telling
van www.nationa
lebijentelling.nl
Rommelhoekje
■ Bladeren
(laat de leerlinge
n hiernaar zoeke
■ Een oude ta
n)
k
(laat de leerlinge
n hiernaar zoeke
■ Zand
n)
■ Een schepje
of je handen!

VOORBEREIDING
Print de zoekkaart en download het bijentelformulier op www.nationalebijentelling.nl. Zet het filmpje klaar.
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AAN DE SLAG!
Bekijk de zoekkaart uit de bijlage samen en zoek de verschillen! Waaraan kun je een
hommel, bij, wesp of zweefvlieg herkennen? Schrijf de verschillen erbij op je zoekkaart.
Kijk samen naar het filmpje: youtu.be/zKNFMrFeYMg.
Zijn er tips van Iris over het herkennen die je nog niet
op je zoekkaart had? Schrijf die er dan ook bij! Ga nu
buiten op zoek naar bijen. Gebruik je eigen zoekkaart
om te herkennen of het om een bij of hommel gaat.
Die mogen namelijk voor de Nationale Bijentelling
geteld worden! Turf op het telformulier hoeveel bijen,
hommels, zweefvliegen en wespen je ziet.
Uitgeturfd? Maak dan een rommelhoekje in je tuin
waar bijen kunnen ‘slapen’. Ga eerst op zoek naar
de materialen: bladeren, een oude tak en wat zand.
Kies een mooi plekje in de tuin of in je straat. Maak
de grond een beetje los. Leg er wat zand bovenop.
Nu kun je een rommeltje maken! Maak een mooie
hoop van de bladeren en leg de oude tak er bovenop.
De bijen zullen hun gangetjes graven in de grond en
het zand of gebruik maken van de oude tak. Leuke
slaapkamer hebben ze! Wil je zien hoe Iris een
rommelhoekje maakt? Kijk dan naar het filmpje:
youtu.be/W1LYaHunhRM.
Dit is een goede
oefening voor de Nationale
Bijentelling in april!
Doe je ook mee?
Een half uurtje tellen
is al genoeg.
Kijk voor meer informatie op
nationalebijentelling.nl
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