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Uitzetkaart ZOMER 2   Lokken en verleiden   

Tips bij het uitzetten 
 
Om fouten te voorkomen kun je het best per kleur uitzetten.  
De benodigde materialen in het katoenen tasje doen om gemakkelijk mee te kunnen nemen, 
hier kun je ook de uitzetkaart in stoppen. 
De stokken per kleur meenemen. 
 

Gekleurde vlaggen, grondhaken en materialenbak Seizoenspaden klein 
 
! Mochten er planten of materialen niet (meer) in de tuin aanwezig zijn, dan kun je de 

opdracht deels laten vervallen! Je zet dan een vlag minder uit in de tuin. Afbeeldingen van 

de planten die in deze les gebruikt worden kun je vinden in de werkmap bij de 

verschillende opdrachten.  

 

5 Rode Vlaggen: bomen            in de buurt van de nippels (punaises) 

Aan de voet van de vlaggenstok: 5 linealen bij iedere vlag 1 lineaal 
 1 robina:       achter de kruidentuin 
 2 hulst:      groenstrook tussen vijver en dijk  
3 linde:      links van de stoep voor het gebouw   
 4 tamme kastanje:   achter de dikke Amerikaanse eik. 
 5 eik:         ,,         ,,     ,,            ,,                 ,,  tegen het hek. 
 

6 Oranje vlaggen met klemmetje: insecten 

In de klem van de vlaggenstok: afbeeldingen 2 vliegen, 2 bijen en 2 hommel  
Zelf de bloemen zoeken. 
2 vlaggen met vlieg kaart eraan bij :    
(bloemen afbeeldingen op Menukaart 1 in werkmap)  
1 berenklauw        2 wilde peen           3 zevenblad 
2 vlaggen met bij kaart eraan bij:         
(bloemen afbeeldingen op Menukaart 1 in werkmap)  
 1 mosterd            2 phacelia             3 wilde roos 
2 vlaggen met hommel kaart eraan bij:  
(bloemen afbeeldingen op Menukaart 1 in werkmap)  
1 klaproos            2 gele dovenetel    3 vingerhoedskruid 
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5 Gele Vlaggen met thermometer: voedsel 

Aan de voet van de vlaggenstok: 10 loeppotjes, bij iedere vlag 2 loeppotjes 
1 vlag voor opdracht bij een boom:    esdoorn (poortje naar bos)        
met 2 loeppotjes 
2 vlag voor opdracht bij een struik:    kardinaalsmuts (rijk struweel)     
met 2 loeppotjes 
3 vlag voor opdracht bij bloemen:      akkers          
met 2 loeppotjes 
4 vlag voor opdracht bij het water:  hoek vlonder         
met 2 loeppotjes 
5 vlag voor opdracht op de grond:  heide          
met 2 loeppotjes 

 
5 Groene vlaggen met klemmetje: grassen 
Op 5 verschillende plekken in het gras bij bloeiend gras: zelf zoeken dus. 
Aan de voet van de vlaggenstok: 5 doosjes (rode of paarse)met 1  loepje , per vlag 1doosje 
BV: 1:kop van de dijk  2:links van de grove den         3: in de boomgaard  
       4: strook links van de akkers                                        5: einde van de dijk 
  
 Bij de akkers moeten ze de granen-opdracht doen. 
Als de aren en pluimen nog niet goed te zien zijn : de naambordjes van de verschillende 
granen erbij zetten.Gerst, Rogge, Tarwe en Haver 
 
 

 
5 Blauwe vlaggen met klemmetje en thermometer: weer 

Vlag zo plaatsen dat de thermometer niet in de zon hangt. 
In de klem van de vlaggenstok: 5 kaarten met kompas erop , 1 per vlag 
Aan de voet van de vlaggenstok:  5 pijlen , per vlag 1 pijl        
Plaats de vlaggen verspreid door de tuin zo dat de lucht zichtbaar is en de wind   
te voelen is 
 


