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Woordspelletjes

Hieronder staan woorden uit de Nieuwsbegriptekst van niveau A en B over bijensterfte.

Ken je alle woorden? Zoek de betekenis op van de woorden die je nog niet kent.

Woordenzwerm

schaars nestelen

de nectar

bestuiven de oorzaak

schadelijk

kweken

het bijenhotel
het voedsel 

Volg de wegen van de bijen naar de bloemen en zet de letter in het juiste vakje. 

Als je dit goed doet dan lees je een woord.

Bijenspoor

Woordspel 1:

 Kies een woord uit de woordenzwerm 

(‘de’ en ‘het’ mag je weglaten). 

Schrijf het woord met je vinger, letter voor 

letter, op iemands rug. 

Die persoon moet het woord raden.

Is dit het juiste woord? Dan moet hij of zij er 

een goede zin mee maken. De betekenis van het 

woord moet kloppen in de zin. 

Daarna is de ander aan de beurt!

Woordspel 2:
Hoeveel voorbeelden kun je bedenken bij deze woorden?het gewas (voorbeelden van gewassen)

de nectar (voorbeelden van planten die nectar hebben)schaars (voorbeelden van dingen die schaars zijn)
kweken (voorbeeld van dingen die je kunt kweken)

Woordspel 3:

 Kijk hoeveel woorden uit de woordenzwerm je 

kunt gebruiken in één goede zin. 
Wie maakt de langste zin?

het gewas
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Weet je wat het woord betekent? Zoek een plaatje op internet. Hoeveel hoeken heeft het?
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Jij kunt ook wat doen om de bijen te helpen. Zo kun je bijenvriendelijke planten in de tuin of op je 

balkon zetten. Of je maakt een bijenhotel. Dat is best makkelijk!

 

1. Haal een houten kistje (bijvoorbeeld een leeg groentekistje bij 

 de supermarkt). Of maak zelf een kistje van vier plankjes met 

 een bodem.

2. Hang het kistje 1 meter boven de grond of hoger aan een muur 

 of boom. 

3. Zoek een zonnige plek met wat beschutting (bijvoorbeeld 

 onder een dakgoot of vensterbank). 

4. Stop het kistje vol met takken en holle stengels (riet of bamboe).

Het woord ‘bij’ heeft twee betekenissen. Weet jij welke twee betekenissen dat zijn? 

Bedenk bij elke betekenis een zin waar het woord ‘bij’ in voorkomt.

Ken je nog meer woorden met twee betekenissen? 

Let er maar eens op de komende tijd.

Een bijenhotel maken

Wil je er een bij bij?

Bijenboekentips
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Bijensterfte

Wil je meer weten over bijen?  Lees dan deze boeken:

Weetje:  In bijenhotels wonen bijen die alleen leven. Die kunnen niet steken.

Bijen
Bruno Remaut
Hebben bijen een oma? Zijn wespen 
een bijensoort? Hoe maak je een 
bijenkorf? Deze en een heleboel 
andere vragen worden beantwoord in 
dit boek. Hoe maken bijen honing?

Melissa Stewart
In dit boek met kleurenfoto’s 
ontdek je hoe bijen nectar uit 
bloemen halen en er honing 
van maken.

foto: www.ecohuis.antwerpen.be


