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Het prentenboek ‘Blij met een bij’  
(Allison Jay - uitgeverij ‘De vier windstreken’) 
is voor kleintjes een perfect vertrekpunt om 
leuke activiteiten rond bijen te organiseren.
Bijen hebben veel bloemen nodig om genoeg 
voedsel te hebben.  
Hiervoor kunnen ook de jongste kleuters de 
handen uit de mouwen steken.

Zonnebloemen
Zonnebloemen zijn ideaal om mee te werken. 
De zaden zijn groot en gemakkelijk te hanteren. 
Ook is het resultaat indrukwekkend en ideaal voor 
bijtjes!

Zonnebloemen  planten

“Blij met een bij”, samenvatting
Een meisje schrikt van de bij die door het raam naar binnen is gevlogen. Ze vangt hem en vraagt zich af wat ze met het beestje zal doen.

Er groeit een vriendschap tussen het meisje en de bij in dit bijzondere prenten-boek zonder woorden. Het laat zien dat je met een paar eenvoudige acties kunt helpen om het evenwicht in de natuur te herstellen en uitsterven van de bijen te voorkomen.
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Bijenlandschap

Bijtjes hebben bloemen nodig
Bekijk samen het prentenboek en vertel er over.  
Vraag aan de kleuters hoe we de bijtjes kunnen helpen. 
We moeten ervoor zorgen dat de bijen heel wat bloemen vinden. 

Bijen helpen
De juf heeft veel zonnebloemzaadjes mee. Als we die zaaien, groeien er mooie 
zonnebloemen en dat vinden de bijen fijn! 

• De kleuters vullen bloempotjes met teelaarde.  
Ze ervaren hoe aarde aanvoelt en ruikt. 

• In de aarde worden putjes gemaakt met de vingers.  
Daar worden de zaadjes in gelegd. 

• De putjes worden toegedekt met aarde. 
• Met een gieter of plantenspuit wordt de grond bevochtigd.  

Zien groeien
Na een week tot tien dagen zien we dat alles ontkiemt en groeit. Als de plantjes 
redelijk sterk zijn, kan alles verplant worden in de tuin buiten.  We merken op dat 
we voorzichtig moeten zijn met die plantjes. 
Vergeet niet de plantjes regelmatig water te geven. 
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Zonnebloemen planten

weetje

Natuurlijk kan je 
ook andere zaden 
gebruiken!

Wat kan je doen?
• Hang een foto met de verschillende groeifasen  

van de zonnebloem uit.
• Welke bloem wordt het grootst?
• Wanneer wordt de bloem groter dan ik?
• Geef zaadjes mee naar huis; daar kunnen ze  

in de eigen tuin aan de slag. Ouders sturen foto’s van hun 
zonnebloemen door naar de klas.

• Ga naar buiten en speur naar bijtjes op bloemen. 

tip!


