
 

Taal/gespreksactiviteiten: 
2; - Auditieve oefeningen bij het thema 
    - Kennismaken met letters: bij 
    - Woordenschatontwikkeling bijen; Mix 

en ruil 
    - Klankgroepen 
    - Woordenschat; insecten 
 
3; - Leren over bijen 
    - Boekorientatie; boeken over bijen 
    

2 + 3; - Verhaal bedenken en uitspelen 
 
Doelen: 
 
2;  - Uitbreiden woordenschat 
     - Fonemisch bewustzijn vergroten 

     - Leren gesprekken voeren en naar  
     elkaar te luisteren 
     - Verhaal leren voorspellen 
     - leren over bijen 

 

 

Spelactiviteiten en onderzoek: 
- Spelen in de huishoek 
- Gezelschapspelletjes leren spelen 
- Bijenkast met bijen; imker spelen 
- Honing proeven 

 
Doelen: 

- Spelregels leren hanteren 
- Rollenspel leren spelen 

- Leren vertalen in spel wat we 
hebben geleerd over de imker 

- Smaak zoet leren kennen en de 

verschillen ervaren 

Lees/schrijfactiviteiten: 
2; - Boeken over het thema/leren over bijen 
    - Kennismaken met letters b-ij-z-oe-m 
    - Woordenboeken en woordkaarten 
    - Woorden op de computer na typen 
 

3; - Letters leren kennen: bij, raat, kast, steek 
    - Boeken over het thema 

    - Lezen en schrijven: bijen 
 
2+3; Woordveld over bij maken/tekenen 
Doelen:  

- Betekenis van geschreven taal 

- Letterkennis vergroten 
-  Kritisch leren kijken 

 

-   

 

 

Motorische activiteiten:  

- Spel; doe de bijen in hun 
raat 

- Kapla; bijenkorf bouwen 
- Knutselactiviteiten 
- Klei; rollen voor een 

bijenkorf 

- Kaarsen maken van 

bijenwas 
Doelen: 
- Ontwikkelen fijne motoriek 
- Rollen met klei 
- Leren bouwen in het rond 

Basiskenmerken: 
2+3;  
- De kinderen moeten wennen 
aan de dagelijkse routines en 
regels. Tijdens dit thema wordt 
daar veel aandacht aanbesteed. 
- De kinderen moeten elkaar 
leren kennen 

 

 

 

Thema: bijen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reken/wiskundeactiviteiten:  
2;  -     Telkaarten bijen; welke is weg? 

- Vertaalcirkel; Bijen in de bijenkast; spitsen 
3;  -     Vertaalcirkel; Bijen in de bijenkast; splitsen  
            tot 7 
     -     Plattegrond maken; hoe komt de bij, bij de 
           bloem? 
     -     Hoever is de bij van de bloem vandaan? 
2+3;  
     -     Telactiviteiten; tellen en doortellen 

- Activiteiten met de bee-bot 
- 100 dagen project 

Doelen:   
2;  -     Telrij tot 20 herhalen 

- Begrippen rond hoeveelheden 
- Resultatief tellen tot 12 
- Begrippen: groot, groter, klein, kleiner, etc 

3;  -     Vanaf willekeurig getal tot 60 tellen 
- Splitsen tot 7 
- Meten met cm en meter 
- Eenvoudige plattegrond maken 
- Leren programmeren/vooruitdenken 
- Tellen met 10-tallen, structuur tot 100 
-  



ThemawoordenThemawoorden  Speel je WijsSpeel je Wijs 

Bij, werkbijen, koningin, dar  Zandbak 

Eitjes en larven  Tanden poetsen 

Stuifmeel en nectar uit bloemen  Vorm 

Honing en honing maken  Insect 

Nut van bijen  Letter 

Imker, rookpijp, bijenkast, bijenkorf, raat  Cijfer 
 

Muziek- en dansactiviteiten Uitstapjes/onderzoek Bewegingsonderwijs 

Bijenliedje Imker op bezoek  

   

   

  

 

 

 
Startactiviteit: 

 

Schatkist met bijenvoorwerpen en boek over de imker 

Slotactiviteit: 

 

Bijenhotel maken/kaarsen maken 

 

Evaluatie       Basis                        Motoriek                        Lees/schrijf                    Taal                              Rekenen                         Spel                    

Groep 2       

Groep 3       


