
UITZETKAART OPDRACHTEN KONIJNEN SNUFFELPAD 
 
TIP: Het is belangrijk dat de opdrachten gelijkmatig over de tuin verspreid worden. Enkele opdrachtplekken zijn afhankelijk van een 
bepaalde plant en kunnen variabel zijn. Deze plekken met potlood invullen achter variabel.  
 
NR. 

 
OPDRACHT PLEK IN DE TUIN MATERIALEN NODIG 

1 Kiemeikel:  “boombaby’s”       Onder eik bij fietsenrek Bakje met ontkiemde eikels ( in stadia) 

2 Het weer:  “beestenweer”       Bij afdakje  

3 Dikke boom: “wie wil de 
dikste zijn” 

Grasveld bij Amerikaanse eik  

4 Katjes:  “lentekriebels” Dennenboom bij arm ven Groen loeppotje 

5 Kikkers:  “de lente laat je 
springen” 

Op de vlonder uit de zon Aquariumbak met kikkerdril 

6 Bloemkleuren:  
“kleurspeuren” 

In de kruidentuin Pot met gekleurde kralen 

7 Geuren:   “wiebelneusjes” In de kruidentuin 3 potjes waarvan 1 gevuld met stukjes 
wortel*, 1 met bieslook en 1 met munt 

8 Nuances groen:   “groen, 
groener, groenst” 

Langs rijk struweel Mandje met 5 groene geplastificeerde. 
blaadjes 

9 Eendeneieren:  “blijf zitten 
waar je zit” 

Langs het moeras Eendennest met nepeend en 4 
nepeieren 

10 Luisteren:  “spits je 
lepeloren” 

Op de dijk  

12 Hol:   “hé, een holletje” Bij de oude muur aan het begin holle 
pad 

 

 

*Wortel ligt in de koelkast, stukje afsnijden na afloop van de les de stukjes wortel weggooien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 Spel: “wie niet weg is, is 
gepakt” 

Arm grasland bij heide Grote hoepel 

14 Konijnenstaart: “konijntje 
prik” 

Akkers: bij bankje bij de bremhoek Konijnen prikbord + startplank 
Potje met 5 nepstaatjes 

15 Konijnenkeutels: “poepen op 
je potje” 

Arm grasland: kuiltje voor Wc-bril, pijl bij 
echte keutels 

WC bril, konijnen WC pijl 
Pot met 5 nepkeutels (knikkers) 

16 Uitlopende boom:  “wakker 
worden, langslapers” 

In bos bij grote beuk Koebel 

17 Voelen:  “knagen is gezond” Bij pad langs de heide Voeldoos met 4 voeldingen (steen, stuk 
hout, spons, wortel*) 
Spiegeltje 

18 Bijenbloemen:  “zoemende 
bloemen” 

Variabel: Pot met “hommels” op een stok 

19 Paardenbloemblad: 
“konijnensla” 

Variabel:  Bord met vorkje, paardenbloempijl 
 

20 Begraven zaden:  “uit je vel 
springen” 

Variabel: Groen loeppotje, kleine hoepel 
2 witte bakken, 1 zeef, 1 vergiet,  
2 schepjes en pot met gemengde 
vogelzaden 

21 Klaver:   “geluk” Variabel:  

 
*Wortel ligt in de koelkast hier een stuk van afsnijden en in de kist doen. Na afloop van de les terug doen in koelkast of  
  wegdoen als de wortel bruin wordt. 
 


