Puzzeltocht
Welkom bij ‘T bijenvolkje rondom deze bijschuur van de CazemierBoerderij.

BIJ-woordgrappen in rijmpjes van de DICHTBIJ. Maak je de puzzeltocht? Leuk! Zoek en laat je verrassen.
Er zijn in totaal 11 bordjes. Je ouder/begeleider mag altijd helpen.
1) Hoeveel hartjes tel je op de jurk van BIJZONDER?

2) Welke kleur dichtbundel heeft DICHTBIJ onder z’n arm?

3) Heb jij het antwoord voor AARDBIJ?

4) Wie vraagt telkens weer: “Slagroom bij de taart meneer?”

5) Wat heeft BIJZIEND verdiend?

6) Er zijn 4 bordjes verstopt aan of naast de bomen op dit grasveld. Kun jij ze vinden? Schrijf de naam van de

BIJEN op.

7) Wat heeft BIJNA bijna te pakken?

8) Welke letter staat op het t shirt van ERBIJ?

9) Wat wil ONTBIJTJE?

10) Hoe vaak tel je op al de 11 bordjes het woord BIJ?

Z.o.z

Bij de picknickbank.
Kom er gezellig bijzitten, even bijkomen en bijkletsen.

11) KOMERGEZELLIGBIJZITTEN.
Schud al deze letters door elkaar.
Maak een nieuw woord. Wie maakt het langste woord? /
OF

11) Help DICHTBIJ en maak een nieuw rijmpje op: “Ik ben zo blij.....

Bekijk de posterborden over het leven van de honingbij en het leven van wilde bijen
12) Waarom is de honingbij zo belangrijk?

13) Hier staat ook een Bijenkorf die ze vroeger gebruikten. Wat gebruikt de imker nu?

14) Het leven van de wilde bijen. Wat is het verschil tussen een wilde bij en een honingbij?

15) Hoeveel andere soorten wilde bijen zijn er in Nederland?

Zoek de letters en maak de slogan
1e letter 1e woord bij bijzonder

1e woord na het 2e woord bij bijziend

4e letter 3e woord bij bij elkaar

1e woord na het 4e woord bij ontbijtje

3e letter 1e woord bij welkomstbordje

1e letter 6e woord bij aardbij

3e letter 5e woord bij dichtbij

4e en 5e letter 6e woord bij erbij

2e letter 7e woord bij bij de bakker
1e letter 10e woord bij erbij
2e letter 1e woord bij bijna

De 2 letters naast elkaar 4x in zij bij is op mij

1e letter 13e woord bij aardbij
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DAG
Je kunt thuis kijken of je de antwoorden goed hebt op www.cazemierboerderij.nl Verstopt onder ‘T bijenvolkje

