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UITZETKAART OPDRACHTEN FLADDERENDE VLEUGELS GROEP 1+2 
 
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 

8 Ik heb dorst drink je mee Vlonder 3 dienblad; kan met water; 6 
gekleurde bekers en theedoek 
 

Kan met water vullen 

5 Ik ben nieuwsgierig, jij 
ook? 

Kruidentuin 2 1 rode vlag; kaart 5A; 1 
plantenspuit 
1 groene vlag bij stinkende 
gouwe plaatsen 
3 pot met gekleurde kralen 

 

3 Ik zoek eten zoek je mee? Rijk struweel waar spinselmotten zijn 1 kaart 3A 1 oranje vlag;1 
witte teil en boomschijf 
3 kaart 3B 1 groene vlag en 
een wit laken 

Beestjes vangen en in witte 
teil doen boomschijf erop 
leggen. 

6 Ik maak geluid doe je me 
na? 

Op de dijk 1 paarse praatknop 
3 1 paarse vlag; kaart 6A; 1 
dobbelsteen met plaatjes 

 

4 Ik zoek eten zoek je mee? Akkers bij een graanakker 1 bordje aardappels; 1 
spitvork; papieren zakjes 
2 bordje bonen 
3 bordje graan; 1potje met 
graan; 1 lepel en koffiemolen 

 

9 Ik zoek eten zoek je mee? Walletje bij de bessenstruiken 1 1 gele vlag; kaart 9A 
2 1 blauwe vlag; kaart 9B 
3 5 handloepen 
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NR OPDRACHT PLEK IN DE TUIN MATERIALEN NODIG VOORBEREIDEN 

1 Ik zoek eten zoek je mee? Mesthoop bij de akkers 1 teil met wormen met 1 teil 
erop 
2 1 glas 
3 1 spitvork  

Wormen vangen 

7 Ik ben een kauw doe je mij 
na? 

Arm grasland 3 1 rode vlag; 1 hangmat  

2 Ik kan iets, kun jij het ook? Kersenboom bij arm ven 1  kistje met voorbeeld pootjes 
2 voorbeeld kauw 
3 1 bruine vlag; voorbeeld 
nest; takjes; kaart 2a 

Takjes zoeken waarmee 
gevlochten kan worden 

10 Ik kan iets goed, kun jij het 
ook? 

Evenwichtsbalk bij de holle boom 1 kaarten eten voor een kauw; 
rechthoekige bord 
3 ronde bord met witte doek; 
kleine naamkaartjes 

 

 

 

 

 


