Uitzetkaart HERFST 2 inpakken, opruimen en wegwezen : 1
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.
Vooral bij de oranje opdracht loop je de kans om fouten te maken.

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.

3 Gele vlaggen (kleine beestjes) met een thermometer eraan
Materiaal: 3 witte bakken uit de voorraad
6 lepels
3 loeppotjes uit het voorraadkistje
3 digitale bodemthermometers (zitten in een pennenetui) en 3 uitlegbordjes op prikstokje (uitleg over
bladhoop: “in de winter..”)
3 vaste punten:
1] bladhoop in stronkenhoek
2] bladhoop bij composthoop achter de kruidentuin
3] bladhoop bij composthoop in het bos
1 Bodemthermometer( deze alvast aanzetten) en in bladhoop steken + 1 uitlegbordje erbij in de
buurt zetten
Vlag zo plaatsen dat de thermometer niet in de zon hangt.
Aan de voet van de vlaggenstok: 2 lepels, 1 loeppotje en 1 witte bak
Voor in de composthoop te steken: 3 digitale bodemthermometers en 3 uitlegbordjes op prikstokje
(uitleg over bladhoop: “in de winter..”)

5 Rode Vlaggen(bomen opdracht) in de buurt van de nippels (punaises)
Materiaal: 5 blikjes met kleurpotloden
5 vaste punten voor de rode vlaggen:
1] tamme kastanje achter de grote Amerikaanse eik
2] eik tegen de omheining iets verder dan de tamme kastanje
3] beuk in bos
4] berk einde van de dijk, richting eenjarige akkertjes
5] esdoorn bij de stronkenhoek
De vlag in de buurt van het nippeltje zetten dat in de boomschors zit en wit gemaakt is. (aan het
begin van het seizoen de nippeltjes controleren eventueel een punaise erin doen)
Aan de voet van de vlaggenstok: 5 blikjes met 5 kleurpotloden: rood, oranje, geel, groen en bruin

5 Blauwe vlaggen (weer) met een thermometer en klemmetje eraan
Materiaal: 5 blauwe kaarten met kompas en 5 pijlen
Aan de klem van de vlaggenstok: 5 kaarten met kompas erop
Aan de voet van de vlaggenstok: de pijl (om windrichting mee aan te geven)
Plaats de vlaggen verspreid door de tuin zo dat de lucht zichtbaar is en de wind te voelen is
Vlag zo plaatsen dat de thermometer niet in de zon hangt.
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Uitzetkaart HERFST 2 inpakken, opruimen en wegwezen : 2
5 Oranje vlaggen (zaadverspreiding)
Materiaal: 5 oranje kaarten met cijfer 1 t/m 5
Aan de klem van de vlaggenstok: 5 oranje kaarten met de cijfers 1 t/m 5 erop
Het nummer aan de stok moet overeen komen met het nummer van de opdracht en de juiste plaats.
Goed opletten!
Per nummer zijn er twee of drie keuzemogelijkheden om de vlag bij te zetten.
Zoek een juiste plek voor de opdracht (kaarten uit werkmap erbij handig om te weten bij welke
plant of boom)
Bij nummer 1: bij eikels (in kring), beukennootjes (in bos) of tamme kastanjes (achter kring)
Bij nummer 2: bij esdoorn (bij ingang buitenring links) of bosrank (naast schuur)
Bij nummer 3: strooidoosjes van klaproos (evt. liggend op eerste grote akker) of bolderik (staand in
éénjarige akkertjes)
Bij nummer 4: grote klis, wilde peen, nagelkruid of agrimonie (randen van akkers)
Bij nummer 5: springbalsemien en ooievaarsbek (in kruidentuin) en brem (op heide)

6 Groene vlaggen(zaadverspreiding door vogels)met klemmetje
Materiaal: 3 brillenkokers met een rood en groen kleurpotlood erin
3 groene doosjes met een paar tuinhandschoenen en 2 snavelkopjes erin
3 informatiekaarten opdracht 1 en 3 opdracht 2

opdracht 1:
Zoek verspreid in de tuin 3 struiken met rode bessen: meidoorn, roos of lijsterbes
(in de buitenbocht bij de heide tegen buitenring, in de hoek van het gras naast de heide dat is voor
het hekje langs de akkers, op het einde van de dijk achter de stronkenhoek dat is voor de
boomgaard)
Plaats 3x een groene vlag voor opdracht 1.
Hang de informatiekaart met opdracht 1 (merel-opdracht) in de klem van de stok.
Aan de voet van de vlaggenstok: 1 brillenkoker met een rood en groen kleurpotlood erin.
Aan de klem van de vlaggenstok: informatiekaart van opdracht 1

opdracht 2:
Zoek verspreid in de tuin 3 planten met zaden: bij de akkers naar de wegdistel en de kaardebol
(kaardebol ook in kruidentuin)
Plaats 3x een groene vlag voor opdracht 2.
Hang de informatiekaart met opdracht 2 (vink-opdracht) in de klem aan de stok
Aan de voet van de vlaggenstok: 1 groen doosje met 1 paar tuinhandschoenen en 2 snavelstokjes erin.
Aan de klem van de vlaggenstok: informatiekaart van opdracht 2

3 Paarse vlaggen(paddenstoelen)
Materiaal: 3 blauwe doosjes met een spiegeltje erin
Zoek een paddenstoel zonder steel (houtzwam op eik naast fietsenhok, houtzwam op lage stronk op
paadje achter vijver of zoek er zelf een).
Zoek een paddenstoel met plaatjes (lamellen) en een paddenstoel met gaatjes (buisjes).
Plaats daar een paarse vlag [dit is dus zeer variabel]
Aan voet van de vlaggenstok: 1 blauw doosje met spiegeltje erin
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