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en de wondere 

bijenwereld

Gloob & Teo de spin houden van de natuur. 
Ze genieten van hun tuintje en zaaien zonnebloemen. 
Spoedig wemelt het van de bijtjes rond de kleurrijke bloemen. 
Gloob & Teo volgen de bijtjes tot in hun nest. Wist je dat de bijtjes 
zorgen voor lekkere honing? En dat honing lekker veel energie geeft om 
aan de slag te gaan in de tuin? En dat de zaadjes van de uitgebloeide 
zonnebloemen op hun beurt weer zorgen voor voedsel voor de vogeltjes 
in de tuin. Ontdek dit alles en veel meer in dit prachtige honingavontuur 
van Gloob & Teo. Een avontuur waar het einde weer een nieuw begin is. 

Wil je meer doen met 
dit boekje of rond dit thema? 
Kijk op www.djapo.be
Je vindt er educatief materiaal, 
nascholing en coaching om te werken 
rond duurzame ontwikkeling.

Djapo is een educatieve organisatie voor leerkrachten en scholen in 
het kleuter- en basisonderwijs en voor studenten en docenten in de 
lerarenopleiding. Djapo wil kinderen keuzes leren maken in een 
wereld in verandering, met respect voor de planeet en haar 
bewoners. De wereld van morgen begint in jouw klas, 
op jouw school.

www.lesiles.be
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Het is lente. Gloob en zijn 
beste vriend Teo zaaien
samen zonnebloemen.

Eerst maken ze putjes in 
de aarde. Dan stoppen ze 

zonnebloemzaadjes in die putjes.

Ze bedekken de 
zaadjes met aarde. 
Daarna geven ze de 
zaadjes flink wat water.

Maar nu komt het moeilijkste deel!
Gloob en Teo moeten veel geduld 
hebben.

Gloob en Teo zingen 
een liedje:
“Misschien groeien de zaadjes 
dan wat beter,” zegt Gloob.

Zaadjes worden zonnebloem    
Bijtjes zeggen: zoem zoem zoem
Kindjes krijgen hun beloning:
bijtjes geven lekkere honing!

Ze zorgen ervoor dat de zaadjes 
nooit dorst hebben. Anders kunnen 
die niet groeien.

En dan eindelijk...is het zover!

Elke dag komen  
ze even kijken.

 LENTE



Als iedereen nog slaapt, 
weeft Teo spinnenwebben
tussen de stengels . 

De zaadjes worden plantjes.

 LENTE



Eindelijk is het zomer.
De zonnebloemen staan in bloei.
Bijen komen de bloemen een 
bezoekje brengen.

Teo kijkt naar de bezige bijtjes. 
Hij kan er maar niet genoeg van krijgen.

 ZOMER



Gloob en Teo 
hebben honger.
Ze gaan picknicken 
tussen de bloemen. 
Het zoemt er. 
Zoem. Zoem. Zoem. 

“Hé,” zegt Teo. 
“Wat doen al 
die bijtjes daar?”

“Dat is hun huis. 
In dat huis maken
ze honing,” zegt 
Gloob.

 ZOMER



“Kijk, daar is de 
koningin van de 
bijtjes.

En dit is de dar: 
het mannetjesbijtje. 

“De dar!” zegt Teo.

“Dit is de werkster. 
Zij verzamelt nectar 
uit de bloemetjes.”

“Nectar,” herhaalt Teo. 
Hij vindt dat een mooi 
woord. “Nectar.”

“De imker haalt de 
honingraten uit 
de bijenkast.”

“Hij krabt het laag je was eraf, en 
doet de honingraat in een slinger.”

“Spannend!” zegt Teo.
“De honing komt dan 
vloeibaar uit de ton.”

“Lekker!” zegt Teo.
“De imker doet de honing in een 
pot en dan kan jij de honing op 
je boterham smeren.”

“De koningin 
legt eerst 
een eitje.”

“De werkster zorgt 
voor de baby-bij. Kijk! 
Die baby-bij kruipt 
uit zijn slaapzakje.”

“Het slaapkorfje,” 
zegt Teo. Hij kijkt 
fier naar Gloob. 
Omdat hij nu ook 
een nieuw woord 
heeft verzonnen: 
slaapkorfje.

“ Wie zorgt 
dan voor de 
baby-bij?” 
vraagt Teo.

 ZOMER



“Dat doen de bijtjes 
allemaal voor ons? Super,” 
Gloob en Teo eten boterhammen 
met honing... Mmmm! 
Superlekker! Gloob eet één
boterham teveel. Zoals vaak.

 ZOMER



In de herfst zijn 
de zonnebloemen 
allemaal uitgebloeid.

“Als we de bloemen niet 
afknippen, kunnen de 
vogels in de winter
nog zonnebloemzaadjes 
eten.” zegt Gloob. 
Wat is Gloob slim. 

“Goed idee. 
In de zaadjes 
zitten vitaminen.’ 
zegt Teo.
“Dat is zo,” 
zegt Gloob.

 HERFST



In de winter hebben de vogels honger. 
Ze vinden niet zoveel voedsel meer.
Maar in de tuin van Gloob en Teo is het feest! 
Ze vinden er zaadjes in de uitgebloeide
bloemen en op de grond.

“Kom Gloob,” zegt Teo, 
“We gaan de overschot 
aan zaadjes verzamelen.”

Gloob is blij want Teo is een 
bijenvriend geworden. 
“Als we nu zaadjes 
verzamelen, maken 
we in de lente weer 
putjes in de aarde,” 
zegt hij.

 WINTER

pimpelmees

roodborstje merel



pimpelmees

roodborstje

 LENTE

“Dan hebben de bijen 
nectar in de zomer. En de 
vogels weer zaadjes in 
de winter,” weet Teo.

Gloob zingt het bijenlied 
dat Teo heeft bedacht.
Hij vindt het een mooi lied.

Zaadjes worden zonnebloem  
Bijtjes zeggen: zoem zoem zoem
Kindjes krijgen hun beloning:
bijtjes geven lekkere honing!



Maar dat zegt hij niet want 
Gloob is zijn beste vriend.

Gloob zingt het lied wel 
een beetje vals, vindt Teo.

 ZOMER




