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UITZETKAART OPDRACHTEN ZOEMENDE VRIENDJES GROEP 1+2 
 
 

Algemeen:  
De route naar de opdrachten zet je uit met kleurwijzers die je vastmaakt met knijpers aan struiken en takjes.  
Maak er een lange en  “spannende” route van. 
Tegenover de kring zet je de startwijzer. 

 
 

Koningin Bij de bankjes onder de Amerikaanse eik Stoel en koninginnekleed 
Tafel met koninginnenspullen: kroon, waaier, doosje met stempelkussen en stempel, 
geplastificeerde stempelkaart, dienblad met toastjes met honing ontwikkeldoosje, 
rieten mandje met gekleurde kettingen, doosje met deo roller 
Houten voorbeeld raat op de bankjes zetten 
1 teil op de grond 

 
 
 

KLEUR OPDRACHT PLEK IN DE TUIN MATERIALEN NODIG VOORBEREIDEN 

Blauw Bijen moet je weten Akkers 

Blauwe routewijzers Vanaf startwijzer route uitzetten naar 
de akkers 

Rood Babybijen eten heel 
veel pap 

Variabel plek waar 
klaprozen zijn 

Rode routewijzers 
2 plastic doosje met gazen tasjes, 
groene bloem en plastic pot met 
stuifmeelbollen 

Vanaf startwijzer route uitzetten naar 
de klaprozenplek 
2 stuifmeelbollen in groene bloem 
doen 
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KLEUR OPDRACHT PLEK IN DE TUIN MATERIALEN NODIG VOORBEREIDEN 

Groen Als het warm is moet 
je drinken 

Bij de vlonder op een plek 
waar de kinderen makkelijk 
het sponsje nat kunnen 
maken 

Groene routewijzers 
2 1 teil met sponsjes 

Vanaf startwijzer route uitzetten 
naar de vlonder 

Geel Zoek je de weg naar 
de bloem? Arm grasland 

Gele routewijzers 
1 3 roze en 3 witte kunstbloemen 
en 1 mand met kunstbloemen 

Vanaf startwijzer route uitzetten 
naar het arm grasland 
1 de witte en roze bloemen 
tegenover elkaar in een grote cirkel 
zetten. Mand met bloemen verderop 
zetten.  

Oranje Schuif eens op, ga 
toch opzij Bijenhuis 

Oranje routewijzers 
Groene bijenkist met inhoud 

Vanaf startwijzer route uitzetten 
naar het bijenhuis 

Paars Een klusje hier, een 
klusje daar Op het terras onder het afdak 

Paarse routewijzers 
Bouwstenen houten plank, 
honingpotjes, doos met eitjes en 
larven 

Vanaf startwijzer route uitzetten 
naar het terras 

Bruin Beren zijn 
gemeneriken In het bos 

Bruine routewijzers 
2 geel hesje, 6 rode angels 

Vanaf startwijzer route uitzetten 
naar het terras 

 
 


