RED DE BIJ!
Creatief denken
voor meer bestuiving
en tegen lege
winkelrekken
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Die actie komt er van het vijfde leerjaar
van meester Dave van de 3Hoek in Ekeren.
De klas ging creatief denken over een
vraag van Lidl. In een videoboodschap
vraagt de grote baas of de klas hem kan
helpen om ideeën te bedenken die zijn
supermarkt kan doen om de bijen te redden. Want als de bijen uitsterven, liggen
er binnenkort veel minder producten in de
winkel. Veel minder dan je op het eerste
gezicht zou denken.
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Soep zonder groenten, frietjes zonder mayonaise, geen chocolade meer bij de koffie
en het kopje koffie zelf mag je ook vergeten. Het lijkt een rampscenario en dat is het
ook als we de bijen niet helpen. Bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van
heel veel gewassen. Maar ze krijgen het steeds moeilijker. Tijd voor actie!

De klas trekt op onderzoek. In de
supermarkt blijken een aantal bakken leeg. De winkelverantwoordelijke legt uit dat er minder groenten
en fruit zijn. Dat komt omdat de bij
bedreigd is. Er sterven heel veel bijen
door ziekten en door gif dat wij spuiten om onkruid of insecten te
verdelgen. Maar bijen zorgen voor
bestuiving, zij zorgen dat planten
bevrucht worden en er nieuwe
vruchtjes aan planten groeien.

Niet enkel groenten en fruit, maar
heel veel andere producten zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks
afhankelijk van de bij. De kinderen
gaan op onderzoek: producten worden gescreend, ingrediënten worden
gecheckt, wenkbrauwen gefronst.
“Oh! Ook mayonaise zou kunnen
verdwijnen omwille van de citroen
en zonnebloemolie.” “En boter ook!
Want een koe eet planten, die hebben bijen nodig voor bestuiving. Als

Met de werkvorm ‘Bestuivertje in
de klas’ benoemen kinderen zinvolle
eigenschappen van een bepaald idee
en bedenken ze nog meer ideeën met
die eigenschappen. Op die manier
genereren ze nieuwe denkpatronen
en komen ze tot oplossingen.

er geen planten meer zijn voor de
koe, heeft de koe geen eten. Als de
koe geen eten heeft, kan ze geen
melk geven. Als de koe geen melk
geeft, kunnen we geen boter maken.”
Mayonaise op basis van zonnebloemolie, appelmoes, aardbeienconftuur,
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koffie, mosterd, yoghurt met fruit… Ongelooflijk hoeveel producten er zouden
kunnen verdwijnen! Ook chocolade!
Die is niet afhankelijk van bijen, maar
wel van andere insecten die bedreigd
worden. De kinderen zijn vastberaden
om ideeën en oplossingen te bedenken
om de bijen te redden.

Terug in de klas gaan de kinderen
creatief denken. Eerst onderzoeken ze
welke elementen oorzaak zijn van de
bijensterfte en hoe we kunnen helpen. Ze komen tot: minder pesticiden,
meer bijennesten en meer verschillende planten.
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Dat doen ze ondermeer tijdens de
Ideeëndans: de kinderen stappen
kriskras door de klas, de muziek staat
op. Elk kind heeft een kaartje, de een
met een probleem op, de ander met
een eigenschap op. Zodra de muziek
stopt verzinnen ze per twee een idee
voor het probleem op het ene kaartje,
dat voldoet aan het kenmerk op het
andere kaartje. Bijvoorbeeld: Bedenk
een idee voor ‘meer bloemen’ met
het kenmerk ‘gratis’ wordt dan ‘gratis
bloemzaden uitdelen’.

Werkvorm

Bestuivertje
in de klas
MATERIAAL

• rode kaartjes, evenveel als er kinderen zijn
• groene kaartjes, evenveel als er
kinderen zijn
• grote flappen
• stiften

OPDRACHT 1

Geef elk kind een rood kaartje en een
groen kaartje. Formuleer het probleem duidelijk en schrijf het op het
bord. Je kan er ook voor kiezen om
het probleem op te splitsen in een
aantal deelproblemen.
Bijvoorbeeld: ‘De bijen sterven uit’ is
het hoofdprobleem. Dat komt omdat
ze geen plek hebben voor hun nestjes, omdat wij pesticiden gebruiken
en omdat er niet genoeg bloemen
zijn. Dan krijg je deze deelproblemen:
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Ze verzamelen alle ideeën op papier.
Nadien gaan ze op zoek naar de
‘beste’ ideeën: ze moeten ondermeer
uitvoerbaar zijn voor de supermarkt
en haalbaar voor de meeste klanten.
De grote baas van Lidl mag zich
aan een uitgebreide lijst adviezen
verwachten.

Beste supermarkt,
Deze oplossingen bedachten wij

voor de actie Red De Bij!

- verkoop materiaal om bijenh
otels en bijennesten te maken
en
geef workshops aan de klanten
- zet zelf bijenhotels bij de sup
ermarkt
- beloon klanten die dingen kop
en die goed zijn voor de natuu
r
- klanten die te veel zaadjes van
bloemen en planten hebben
mogen die aan de supermarkt
geven, die geeft ze aan andere
klanten
- zorg voor plaatsen en mater
iaal waar bijen nesten kunnen
maken
- post foto’s en grappige filmpje
s van hoe jullie de bijen redden
- neem bijenguards in dienst:
dat zijn mensen die speciale ple
kken maken waar er nooit pestic
iden worden gebruikt en die
erop letten dat andere mensen
er ook geen pesticiden gebruiken
- verkoop geen grasmaaiers me
er, zodat er veel bloemen kunnen groeien
Groetjes
Klas meester Dave,
3Hoek, Ekeren
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Bijen hebben geen plek voor
nestjes.
Mensen gebruiken pesticiden
om hun onkruid te verdelgen.
Er zijn niet genoeg bloemen voor
de bijen.

De kinderen schrijven het probleem
(of deelprobleem) op een rood
kaartje.

OPDRACHT 2

Bedenk klassikaal minstens 20
ideeën om het (deel)probleem op te
lossen. Schrijf alle ideeën kernachtig
op het bord.

OPDRACHT 3

Overloop alle ideeën en bespreek:
- Welk idee vind je het beste?
- Waarom?
Het is belangrijk dat de kinderen
goed nadenken over waarom ze het
precies een goed idee vinden. Omdat
dit het probleem oplost is geen reden
waarom ze het goed vinden.

Bijv. Waarom vind je het een goed
idee dat iedereen meer fruit eet en zo
meer zaadjes kan verzamelen waaruit
dan bloemetjes voor de bijen komen?
‘Omdat dit een gezonde oplossing is’.
Maar niet ‘omdat dit de bijen helpt’.
‘Gezond’ wordt dan een eigenschap.
Hoe specifieker de kinderen deze
waaromvraag kunnen oplossen, hoe
beter de resultaten achteraf zijn.
Bijv. Een kind zegt dat ze een idee
goed vindt omdat het grappig is.
- Wat vind je er dan grappig aan?
“Ik moet er enorm om lachen.”
- Waarom moet je er zo om lachen?
“Omdat het ongewoon is.”
‘Ongewoon’ is een meer specifieke
eigenschap dan ‘grappig’ en is daarom beter bruikbaar voor het vervolg
van de werkvorm.
Omcirkel minimum 5 goede ideeën
en schrijf er duidelijk de eigenschap
bij die het idee zo goed maakt. De
kinderen noteren elk één van deze
eigenschappen op het groene kaartje.
Zorg ervoor dat de eigenschappen
gelijk verdeeld zijn.
Schrijf ook telkens één eigenschap
aan de bovenkant van een flap. Leg
de flappen verspreid in de klas met
enkele stiften erbij.

OPDRACHT 4

Verzamel de kaartjes van de kinderen
en verdeel ze daarna terug: de helft
van de kinderen krijgt een groen
kaartje met een eigenschap op, de
andere helft een rood met het (deel)
probleem.
Zet een muziekje op. De kinderen
wandelen rustig door de ruimte. Als
de muziek stopt, maken de kinderen
duo’s: iemand met een rood kaartje
zoekt iemand met een groen kaartje.
Samen bedenken ze een oplossing
voor het probleem dat op het rode
kaartje staat. Die oplossing moet
voldoen aan de eigenschap die op het
groene kaartje staat. Van zodra ze een
oplossing bedacht hebben schrijven
ze die op de overeenkomstige flap.

Zet opnieuw de muziek
op en herhaal de oefening
enkele keren. Als je merkt
dat kinderen telkens met
dezelfde ideeën komen,
laat ze dan wisselen van
kaartje: wie startte met een groen
kaartje krijgt dan een rood van zijn
partner en omgekeerd.
Stop als je genoeg ideeën op de flappen hebt verzameld.

OPDRACHT 5

Overloop alle ideeën per eigenschap
en bespreek: zijn er ideeën die we
willen uitvoeren? Duid ze aan en
breng ze tot uitvoering. Of stuur een
briefje naar de directeur, burgemeester, een bedrijf… met de oplossingen
of voorstellen die jullie bedachten.

REFLECTIE

Overloop de stappen die je hebt
doorlopen tijdens deze oefening:
- ideeën bedenken
- bepalen wat je precies zo goed vindt
aan het idee
- nog meer ideeën bedenken met die
eigenschap
- bespreek en leg het verband naar
het dagelijkse leven:
- vind je deze manier van werken een
goede manier om ideeën te verzamelen? Waarom wel/niet?
- denk je dat je op deze manier meer
ideeën hebt kunnen bedenken dan
anders?
- zou je deze manier van werken ook
op de speelplaats of thuis kunnen
toepassen? Wanneer? En hoe dan
precies?

TIP

Gebruik deze werkvorm om oplossingen te bedenken voor nog andere
problemen. Een ecologisch, economisch, maar evengoed een probleem
uit de klasomgeving.

Zoek je meer lessen
en werkvormen rond duurzaamheidsthema’s? Die vind je in Methode
Filosoferen, Methode Systeemdenken en
Methode Creatief Denken
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