
Schutblad: 
Tel alle bijtjes.

Spread 1: 
Hoeveel pootjes heeft Kleine Bij? 

Hoeveel babybijtjes zie je? 

Spread 2: 
Volg met je vinger de gele stippellijntjes. 

Durf jij van de bank af te springen en in papa/

mama’s armen te vliegen? 

Spread 3: 
De wind blaast hard tegen de vleugeltjes van Klei-

ne Bij. Kun jij een papiertje van de tafel blazen? 

En een autootje? 

Spread 4: 
Kleine Bij schuilt onder de bloempot. Kun jij in de 

kamer een goed plekje vinden om je te verstop-

pen? 

Spread 5:
Zie jij ook ergens een fiets? Volg met je vinger de 

gele stippellijntjes. Kan jouw vinger ook spronge-

tjes maken? 

Spread 6: 
Waarom wil Kleine Bij nog niet naar huis? Wat wil 

ze doen?

Spread 7: 
Hoeveel bijen kun je tellen? 

Wat voor kleuren hebben de bijen? 

Spread 8: 
Hoe voelt Kleine Bij zich als ze bloemen heeft ge-

vonden? 

Spread 9: 
Kun jij zoemen, net zoals Kleine Bij? Doe zoemver-

stoppertje: je verstopt je in de kamer, en je zoemt 

heel zachtjes, net zoals Kleine Bij. Kan papa of 

mama jou vinden? 

Spread 10: 
Zet een parcours uit door de kamer (kruipen, klim-

men, springen), met iets lekkers aan het eind, bij-

voorbeeld een lepeltje honing. Laat je kind het 

parcours volgen.

Spread 11: 
Kun je Kleine Bij vinden? 

Hoe voelt ze zich denk je? 

Kleine Bij vindt nectar lekker. Wat vind jij lekker? 

Spread 12: 
Welke bij is het grootst?

Kun jij buiten ook bloemetjes vinden? 

Kijk goed of je ook een bij ziet!
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