
Rode kist: plankjes en potloden laten uitdelen. 

Vraag leerkracht wat ze aan voorbereiding hebben gedaan en of ze 

werkbladen bij hebben 

 

! zorg dat je een opdrachtvlag + kaartenset bij de uitleg hebt: 
 

Jullie gaan vandaag kleine onderzoekjes in de tuin doen die te maken 

hebben met LENTE / ZOMER / HERFST  

 Er zijn 7 onderzoekspunten (laat de markeringsvlag zien) – dat zijn de 

punten waar álle onderzoekjes starten. 

 Op elke plek vind je: 

-  gekleurde opdrachtkaarten (laat zien). 

-  een materialenkoffertje 

 

- Ieder groepje krijgt een beginplek aangewezen om te beginnen. 

- Bij elk nieuw onderzoekje kun je van taak wisselen ! . 

- Dan hoeft niet iedereen steeds hetzelfde te doen. 

 

    Op de eerste plek kies je de bovenste opdracht uit (Boomopdracht - kleur: 

gebroken wit),  

voor  de volgende opdracht ga je naar een ander opdrachtpunt en kies je een 

andere kleur opdracht. 

 

Tijdens de opdracht doen jullie waarnemingen: 

je ontdekt antwoorden op vragen. 

De schrijver schrijft op wat jullie ontdekken. 

De tekenaar tekent als dat nodig is. 

Jullie hebben daarvoor Waarneemvellen. (laat ze die erbij pakken !) 

Op de opdrachtkaart kun je zien wèlk waarneemvel je nodig hebt, in de linker 

bovenhoek. (laat zien) 

 

Als de tijd voor de opdracht om is, 

ruimt de spullenbaas alles op.  

Wissel de taken. 

Ga naar de volgende onderzoeks-plek 

De voorlezer kiest daar een andere kleur opdracht. 

 

Zo ga je verder tot het tijd is om te stoppen. 

 

Als je speciaal iets wil weten, of iets niet begrijpt :  

TIP: de medewerkers van de tuin kunnen ook vragen beantwoorden. 

 

 



3. Op het opdrachtvel gebruiken we  symbolen, 

dit betekenen ze: 

 

  betekent dat je 1 zandloper de tijd hebt voor de opdracht.  

 

 je hebt 2 zandlopers de tijd voor de opdracht. 

 

 je hebt spullen nodig uit het materialen-koffertje. 

 

 schrijf op wat je hebt waargenomen. 

        gebruik het juiste waarneemvel. 

 

 

 

IEMAND NOG VRAGEN? 

 

nee > groepjes  zakjes  uitdelen en naar een opdrachtpunt sturen 

als groepen aan de slag zijn elke groep even nalopen of ze het echt begrepen 

hebben. 


