
        Lente 2, Zomer 2 en Herfst 2         inhoud kleine materialenkist  januari 2017 

Algemeen: materialen Lente, Zomer en Herfst 2  

 Vlaggen rechts in de hoek bij de verwarming zijn voor deze lessen +  richtingbord: bos 

5 rode, 6 oranje, 6 gele, 6 groene, 5 blauwe en 3 paarse. 

 2 tassen met in totaal 16 mappen 

In deze mappen zitten de instructie kaarten van een seizoen.(bv.lente) 

 Een opbergmap met 16 hangmatten. 

In de hangmatten zitten : 2 seizoenen: een staand  ( bv. Zomer)en een liggend (bv. Herfst) 

 Bij wissel van de seizoenen de voorste groep kaarten(zomer) gebruiken voor in de mappen  

De instructie kaarten die in de mappen zaten staand achter de liggende kaarten stoppen 

Herfst is nog steeds liggend, lente komt daar staand achter. 

Bij de volgende wissel, komt zomer liggend achter de lente kaarten en herfst in de mappen. 

Het schuif dus steeds op van staand naar liggend naar staand etc. 

Kleine materialenkist afhankelijk van het seizoen    
Hierin de materialen die bij de seizoenles van het moment horen stoppen volgens lijst hieronder.                    

Verder zorgen dat de benodigdheden in de tuin er zijn: bv. voldoende eikels, bloemen etc.                                                                                                                                          
Lente 

 Map met daarin: materialen en uitzetkaart, materialenlijst en controlelijst, intro- outrolijst, 
 (handleiding) plattegrond van de tuin met uitzetpunten, reservesetje opdrachtbladen  

 Rood: geen materiaal 

 Oranje: 5 oranje sterren met oranje wasknijpers  
4 oranje i en 4 oranje w (een reserve van beide)                   

 Geel: 1 paraplu, 4 lepels ( 3 loeppotjes en 1 waterkijker : niet in de materialendoos) 

 Groen: geen materiaal 

 Blauw: 5 blauwe opdrachtkaarten met kompas (altijd in de kleine materialenkist laten zitten ) 
               5 pijlen (altijd in de kleine materialenkist laten zitten ) 
Zomer 

 Map met daarin: materialen en uitzetkaart, materialenlijst en controlelijst, intro- outrolijst, 
(handleiding) plattegrond van de tuin met uitzetpunten, reservesetje opdrachtbladen  

 Rood: 5 linealen 

 Oranje: 2 vliegen, 2 bijen en 2 hommels  

 Geel:     4 loeppotjes en 1 waterkijker  

 Groen:  3 rode doosjes met loepje en 2 paarse doosjes met poepje 

 Blauw:  5 blauwe opdrachtkaarten met kompas (altijd in de kleine materialenkist laten zitten)  

               5 pijlen (altijd in de kleine materialenkist laten zitten) 

Herfst 

 Map met daarin: materialen en uitzetkaart, materialenlijst en controlelijst, intro- outrolijst, 
(handleiding) plattegrond van de tuin met uitzetpunten, reservesetje opdrachtbladen  

 Rood: 5 blikjes met kleurpotloden voor rode opdracht  

 Oranje: geen materiaal 

 Geel: 3 bodemthermometers (in etuitje) en 3 uitlegkaarten ``in de winter`` etc.  

6 lepels en 3 loeppotje uit de voorraad en 3 witte bakken 

 Groen: 3 brillenkokers met kleurpotloden voor groene opdracht  

3 Groene doosjes met inhoud: 1 paar tuinhandschoenen en 2 snavelstokjes  

6 groene verwijskaarten (3x opdracht 1 en 3x opdracht 2)  

 Blauw: 5 blauwe opdrachtkaarten met kompas  (altijd in de kleine materialenkist laten zitten)                  

              5 pijlen (altijd in de kleine materialenkist laten zitten) 

 Paars: 3 blauwe doosjes met 1spiegeltje voor paarse opdracht  
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