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Les b:  Honing van de bij

Over honing en waar het vandaan komt. 

 

Doelen: 

De leerlingen: 

• kunnen vertellen dat honing 

geproduceerd wordt door de 

honingbij. 

• kunnen uitleggen dat de honingbij 

door de mens wordt gehouden voor 

de honing. 

 

 

 

 

 

Duur: 

Introductie : 5 – 10 minuten 

Aan de slag  : 10 – 15 minuten 

Afsluiting : 5 minuten 

 

Benodigdheden: 

• Bijlage 1 

• Honing 

 

Werkvormen: 

Kringvorm.

____________________________________________________________________________________________________ 

Introductie – De honingbij  

Ieder kind weet wat een bij is. Veel kinderen eten wel eens honing. Op brood of op een pannenkoek 

bijvoorbeeld. Maar waarschijnlijk kunnen niet alle kinderen de link tussen bij en honing maken. Deze les 

zal de kinderen leren waar de honing vandaan komt en dat de bij verantwoordelijk is voor de productie 

ervan. Introduceer het onderwerp aan de leerlingen. Alle informatie die u voor deze les nodig hebt is te 

vinden op http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl; ga naar het leerkrachtgedeelte of klik in het 

leerlingengedeelte op de honingbij. 

 

Wat weten ze over honing? Wie van de leerlingen eet wel eens honing of een product waarin honing 

zit, zoals drop? Neem wat honing mee ter illustratie. Laat de leerlingen eventueel wat honing proeven. 

 

Aan de slag – Waar komt de honing vandaan?  

Vraag de leerlingen of zij weten hoe en door wie de honing wordt gemaakt. Probeer het goede 

antwoord uit de leerlingen te krijgen. Wanneer geen van de leerlingen het weet, is het aan uzelf om het 

goede antwoord te geven. Houdt het kort: de bijen halen een stofje (nectar) uit bloemen en maken 

hier honing van.  

 

Aan de slag – Hoe komt de honing in de supermarkt?  

Behandel kort de route van de korf naar de supermarkt. Misschien weten de leerlingen waar de bijen 

wonen (de korf), geef anders hierbij uitleg.  Leg ook uit wat een imker is. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld 

het materiaal in bijlage 1 gebruiken. Vraag de leerlingen waarom de imker zo’n ’raar’ pak draagt. 

Leggen de leerlingen de link met het steken van de bij? 

 

Afsluiting  

Probeer de leerlingen te stimuleren om thuis nog eens over het onderwerp te praten. Zo blijft alles wat 

ze geleerd hebben makkelijker hangen. 


