Bijen
Methodiek 2:
Estafette
Doelgroep: 6 – 8 jaar, 8 – 10 jaar, 10 – 12 jaar
Locatie: naast de bijenkorven
Activiteit:
Doel
Deze sportieve activiteit is perfect voor kinderen die willen spelen en bewegen.
Omschrijving
 De begeleider vertelt aan de kinderen:
“Als de lente komt, beginnen de bijenkasten te zoemen! We horen de bijen en we zien
ze overal vliegen. Maar weet je waarom bijen altijd rond bloemen cirkelen? Is het
omdat de bloemen heerlijk ruiken? Of is er nog een andere reden?”
Als je goed kijkt , zie je soms in bloemenkelkjes duiken. Ze zoeken er naar nectar. DE
nectar brengen ze naar de bijenkast om er honing van te maken.
(Terwijl ze de nectar opzuigen, raken ze de stuifmeelkorrels aan. Dit stuifmeel plakt dan
op hun lijfje. Als ze vervolgens op een andere bloem terecht komen, valt het stuifmeel
af de bij en zo wordt de bloem bevrucht. Bijen zijn dus heel nuttige insecten!)
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 De kinderen vormen twee teams. Elk team is een bijenkorf en elk kind is een bij. Elk
team vindt een naam en een strijdkreet.
 Het doel van het spel is om zoveel mogelijk honing maken. Hiervoor moeten de bijen
hard werken en zo snel mogelijk nectar gaan halen bij de bloemen en snel terugkeren
naar de bijenkorf.
 Elk team staat in een rij aan de bijenkorf. Elke bij/kind moet nectar halen (in de doos)
en komt terug met een eenheid nectar (een bal) in de bijenkorf. Maar heeft iemand
ooit een bij zien rennen? Nee! Daarom verzamelen de kinderen nectar met hun benen
in een jutezak. Zodra de eerste bij in de bijenkorf is teruggekeerd, neemt een tweede
bij de jutezak van de eerste en gaat zo snel mogelijk nectar halen.
 De eerste bijenkorf die 15 eenheden nectar heeft geoogst, kan honing maken en heeft
gewonnen.
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Het spel:

Bijen

Materiaal:

2

2 jutezakken
Een zak met 30 kleine ballen
Doosje of zakje per team voor nectarballetjes
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