UITZETKAART OPDRACHTEN Huppelend de lente in groep 3+4
Op de opdrachtkaart staan 3 opdrachten, het is mogelijk dat één van die opdrachten niet uitgevoerd kan worden
dit moet dan worden aangegeven .
NR

OPDRACHT

PLEK IN DE TUIN

MATERIALEN NODIG

VOORBEREIDEN

1

Ik hoor iets hoor jij het ook

Bij evenwichtsbalk boomgaard

1 fotokaart 1A
3 grote hoepel

2

Ogen open ogen dicht,
soms is het donker soms
licht

Kruidentuin

1 tipi
2 pot met gekleurde kralen
3 mandje met groene blaadjes

3

Ik kan iets goed doe je met
me mee

diertjes vangen en in bak doen
hier leg je de boomschijf op

4

Ik zoek eten zoek je mee?

Eind van het holle pad bij houten poortje 1 kunstpoot
naar nieuwe strook
2 3 kontjesstammen
3 bak met grote boomschijf
5 lepeltje
5 loeppotten met handvaten
beestjeskaart 3A
Evenwichtsbalk bij kleine akkertjes
2 bordje met deksel
pijl paardenbloem
3 groene vlag

5

Ik ruik iets snuffel je mee?

Walletje bij roggeakker

2 3 geurpotjes
3 1 wortelpijl

geurpotjes vullen met bijv.
bieslook, citroenmelisse en
schijfjes winterwortel
(koelkast)

6

Ik heb knaagzin knaag je
mee?

Bij grote Amerikaanse eik

1 pijl bij voelhol
spullen uit voeltas in voelhol
met wortel uit de koelkast
3 bakje met kiemende eikels

Uitzetkaart lente 1 groep 3+4 Huppelend de lente in 2018

paardenbloemblad plukken en
op bordje leggen of rucola uit
koelkast pakken

NR

OPDRACHT

PLEK IN DE TUIN

MATERIALEN NODIG

7

Ik kan iets speciaals kun jij
het ook?

Bankje bij dennen

8

Ik wil wat drinken`waar is
het veilig

Vlonder

9

Ik heb een vacht voel jij je
niet kaal?

Bankje kruidentuin

1 vacht

10

Ik zoek eten zoek je mee?

Splitsing pad naar de heide omgevallen
berk die aan het uitlopen is

3 kaart 10A

11

Ik zoek eten zoek je mee?

Bordje oude muur

2 fotovel 11A

Uitzetkaart lente 1 groep 3+4 Huppelend de lente in 2018

1 wc-pijl en wc potje
doosje met 15 knikkers
2 een rode en groene vlag
3 bord konijn in de avond
bakje 1 bruin 1 wit staartje
5 zonnebrillen
2 aquarium
parasol

VOORBEREIDEN

aquarium vullen met
kikkervisjes (eventueel
kikkerdril)

