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Instructie konijnensnuffelpad Lente 1 (L1) Groep 1, 2 en 3 voor groep 4 met 
raadsel 
 

Welkom in de Natuurtuin, groet aan de leerkracht en de ouders. Voorstellen van jezelf 
en de vrijwilligers. Ga naar de bankjes bij de Amerikaanse eik. 
 
1. De kinderen in de stemming brengen om ‘als konijn’ de opdrachten te gaan uitvoeren.   
     
2. Inhoudelijk het pad uitleggen. 
 

1. Ideeën om de kinderen in de stemming te krijgen: 

 Wat doet een konijn in de lente; ze krijgen jonkies in een hol en komen na 
een tijdje voor het eerst boven de grond, ze gaan nieuwe dingen 
ontdekken, dat gaan de kinderen ook doen. 

 Bij kleuters kun je een toverspreukje opzeggen en ze veranderen in 
konijnen: ze krijgen een snuffelneus, een wipstaartje, een zacht vachtje, 
lange oren en grote ogen. 

 Er is een konijnen knuffel om te laten zien of een ander attribuut om de 
aandacht vast te houden. 

 Ook kun je samen met de kinderen ervaren hoe het is in een hol in het 
donker te wonen. Met z’n allen 10 tellen de ogen dichthouden. (groep 3-
4) 

 Je kunt ze ook met de ogen dicht zich laten inbeelden dat ze een konijn 
worden. 

 
2. Wat moet je de kinderen en de ouders vertellen over de praktische kanten van 

het 
pad: 

 Het pad duurt een uur, om zolaat komen we weer bij de bankjes bij 
elkaar. 

 Ze blijven op de paden. 

 De kinderen gaan in groepjes (samengesteld in de klas) met een ouder 
verschillende opdrachten doen, die door de hele tuin verspreid staan. De 
eerste opdracht wordt aangewezen, daarna mogen ze zelf in willekeurige 
volgorde de andere opdrachten gaan doen. Niet alles hoeft worden 
gedaan. 

 De opdrachten zijn te herkennen aan een bamboestok met een wortel 
erop. Aan die stok hangt een opdrachtkaart, voor te lezen door de ouder 
(groep 4 kan vaak al zelf lezen). Bij elke opdracht leren ze iets over het 
konijn; proeven, voelen, kijken, luisteren (zintuiglijke waarnemingen). 

 Elk groepje krijgt een papieren zakje mee om spullen in te verzamelen. 
 
Afsluiting 

Je kunt bijv. de vraag stellen wat ze in de tuin als konijn ontdekt hebben, wat ze niet 
kenden of nog nooit hadden gezien.  
Als je bij de intro getoverd hebt, moet je ze in de uitro weer terugtoveren in kinderen. 
De verzamelzakjes mogen mee naar de klas. 
Vergeet niet de ouders te bedanken voor het begeleiden. 
Noteer het juiste aantal kinderen en vraag een handtekening van de leerkracht. 


