
 

 

  

 

Wollige Wiebelneusjes 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik hoor iets,  

hoor jij het ook? 

 let buiten het hol steeds goed op, 

 gebruik die lange oren op je kop. 

 veel dieren zijn dol op een konijn, 

 ze eten je op, dat is niet fijn.   

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   wat ritselt er in het struikgewas? 

   is het een vos of is het een das? 

   wil hij proberen mij te pakken? 

   nee, een vogel zoekt daar slakken. 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 samen heb je veel meer oren, 

 denk je een gevaar te horen?   

 stampstamp dan maar terstond 

 met je achterpoot op de grond.   

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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Wollige Wiebelneusjes 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

INSTRUCTIE 1 
Vertel: 

Konijnen moeten steeds op gevaar letten. 

Daarom hebben ze zulke grote oren. 

Vragen: 

 Waar moeten konijnen allemaal bang voor zijn? 

   [ laat ze fotokaart 1A zien ] 

Doen: 

Deel de konijnenoren uit, help ze opzetten  

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vertel:  

Een konijn  zit rechtop  als hij goed wil luisteren  

Vragen: 

 Doe je ogen eens dicht (dan horen je oren beter) 

 Wat horen jullie voor geluiden? 

 Welke geluiden zal een konijn eng vinden? 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vertel: 

Als een konijn gevaar merkt, stampt hij met zijn achterpoot op de grond om de anderen te waarschuwen.   

[Laat ze allemaal even stampen] 

 
Vertel: 

We gaan een spel doen: 

De hoepel in de boomgaard stelt jullie hol voor. 

Jullie gaan in de buurt van het hol gras knabbelen. 

Als jullie mij horen stampen, moeten jullie naar het hol rennen. 

Wie het laatste is wordt opgegeten… 

[Herhaal het spel een paar keer.] 

 

LEG DE OREN TERUG IN HET MANDJE en ga naar de volgende opdracht 
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Wollige Wiebelneusjes 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

 

havik 

 

duif 

 

konijn 

 

vos 

 

jager. 
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ogen open, ogen dicht, 

soms is het donker, soms licht. 
 in een hol is het diep donkerzwart, 

 al kijk je met je ogen nog zo hard, 

 maar het is er veilig en knus, 

 ook zonder een lampje dus. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   kom je dan buiten, open je oog, 

   zie alle kleuren van de regenboog! 

   rood, oranje, geel, en - wat een pret, 

   ook nog groen, blauw en violet! 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 groene blaadjes zo sappig en fijn, 

 groen is een superkleur voor konijn! 

 de lente is een feest seizoen: 

 hij smult van sappig lentegroen. 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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Wollige Wiebelneusjes 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

INSTRUCTIE 1 
Vertel: 

Konijnen worden geboren in een hol. 

Daar is het heel donker. 

 Lijkt het jullie fijn om in een hol te zitten met elkaar? 

Doen: 

 Maak de klep open: dit is het hol. 

 Laat ze in het hol kruipen. 

 Als ze het niet te eng vinden, kun je de klep dicht doen. 

Vragen: 

 Wees even heel stil, doe je ogen dicht. 

 Kunnen jullie elkaar horen ademen? 

 Kunnen jullie elkaar ruiken? 

 Luister in het donker even naar het volgende versje. 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Doen:  

Laat ze uit het hol komen. 

Er staat een pot met gekleurde kralen. 

Vragen: 

 Pak allemaal 1 kleurkraal uit deze pot.  

 Zoek hier vlakbij naar iets dat de kleur van jouw kraal heeft. 

[hoogstens 2-3 min]  

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
In het mandje liggen blaadjes in verschillende tinten groen: 

Vragen: 

 Pak allemaal 1 blaadje uit de mand. 

 Zoek een echt blaadje dat net zo groen is als je voorbeeld. 

 Pluk dat blaadje. 

 Leg de blaadjes van licht naar donker naast elkaar. 

 
Doe alles terug in de mand en ga naar de volgende opdracht 

1 

1 

1 

3 

2 

2 



 

 

  

 

Wollige Wiebelneusjes 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik kan iets goed, 

doe je met me mee? 
 mijn pootjes lijken wel heel zacht, 

 maar, misschien heel onverwacht, 

 heb je mijn nagels wel eens gezien? 

 ik ben een levend graafmachien. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   niet te groot en niet te klein, 

   het moet net passen, dat is fijn. 

   een hol dat moet precies op maat, 

   zodat mijn kontje er goed in gaat. 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 bij het graven vind ik vaak dieren, 

 van die lange roze kronkelpieren, 

 of beestjes die met pootjes wiebelen, 

    vinden jullie dat ook zo kriebelen? 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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INSTRUCTIE 1 
Bekijk samen de plaatjes 

Vragen: 

 Hebben jullie graafnagels?  

Doen: 

Pak de 'kunstpoot'. 

Krab ermee in de grond. 

Laat ze allemaal proberen.  

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Doen:  

Bekijk samen de 3 'kontjes'. 

Kijk bij welk dier ze horen. 

Neem de schijven mee: 

Zoek samen in de wand van dit holle pad naar holletjes.  

Van wie zijn de holletjes?  

[laat ze passen met de schijven] 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Doen: 

Til de grote boomschijf op. 

Er zit een bak onder met bodemdiertjes. 

Kijk eerst samen wat voor diertjes er rondkruipen: 

Vragen: 

 Kennen jullie sommige diertjes misschien? 

 Wie hebben geen pootjes, wie de meeste pootjes? 

 Kun je ze aanwijzen op de beestjeskaart? 

Doen: 

Bekijk een of twee diertjes in een loeppotje. 

Gebruik een lepeltje om te vangen. 

Doe daarna de diertjes weer terug in de bak. 

Leg de boomschijf er weer op. 

 

Ga naar de volgende opdracht 
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Wollige Wiebelneusjes 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik zoek eten, 

zoek je mee? 
 ik knabbel graag aan groene sprieten, 

 daar kan ik toch zo van genieten! 

 groeit hier ergens gras misschien? 

 laten jullie mij dat eens zien.  

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   paardenbloemen zijn te gek, 

   verse sla voor de lekkere trek! 

   al dat geblaas tegen een pluizenbol, 

   ik eet de blaadjes, mijn buikje vol. 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 de lente gaat ook zaadjes wekken, 

 probeer dat hier maar te ontdekken: 

 sprietjes komen uit de aarde gekropen, 

 en vouwen hun groene blaadjes open  

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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INSTRUCTIE 1 
Vragen: 

 Zien jullie ergens gras groeien? 

 Hoe kun je zien dat het gras is? (lange dunne blaadjes, lijntje in het midden) 

 Pluk allemaal een sprietje, proef een klein stukje. (uitspugen) 

 Is het lekker? 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vragen: 

 Kennen jullie de paardenbloem?  >>>> 

 Zien jullie hier ergens een paardenbloem? 

 Zien jullie de blaadjes, een bloem of pluizenbol?                  

Vertel:  

Konijnen zijn dol op paardenbloem blaadjes, 

maar wisten jullie dat mensen ze soms ook eten? Paardenbloem sla ! 

Doen:  

Op het bordje onder de deksel ligt wat paardenbloemblad. 

Haal er een stukje af en laat zien dat je het kunt eten. 

[het smaakt een beetje bitter] 

Vragen: 

 wie durft er ook een stukje te proeven? [als je het vies vindt, mag je het uitspugen, en als je niet durft is 

het ook goed] 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Doen: 

Ga naar de groene vlag vlakbij:  

Laat ze binnen de hoepel voorzichtig in het zand wroeten. 

Gebruik de zeef om zaadjes te zoeken 

Bekijk samen wat je vindt. 

Vragen: 

 Vinden jullie zaadjes? 

 Hebben sommige zaadjes al een worteltje? 

 Zien jullie ook al hele kleine plantjes vlakbij? 

 

Ga naar de volgende opdracht 
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Wollige Wiebelneusjes 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik ruik iets, 

snuffel je mee? 
 als konijn snuffelt, wiebelt zijn neus! 

 raar maar waar, zo is het heus! 

 probeer dat ook zelf eens snel, 

 dan doen we het goede neuzenspel. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   opgepast, heb je geen snotje? 

   steek dan je neus eens in een potje. 

   als je je ogen dan stevig dicht doet, 

   ruikt je neus juist extra goed! 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 wortels groeien onder de grond, 

 en ze zijn ook supergezond. 

 trek aan een van deze groene sprieten, 

 dan kun je met me mee genieten! 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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INSTRUCTIE 1 
Vragen: 

 Kunnen jullie je neus laten wiebelen? 

 Van links naar rechts, van boven naar beneden? 

Vertel: 

Vinden jullie worteltjes lekker? Konijnen zijn er dol op! 

Een konijn kan een worteltje onder de grond ruiken! 

We gaan kijken of jullie net zo goed kunnen ruiken als een konijn. 

Daarvoor lezen we eerst het volgende versje. 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Doen: 

Er staan drie potjes op een rijtje: 

Laat ze met hun ogen dicht aan elk potje snuffelen. 

In een van de potjes zitten wortelstukjes. 

Vragen: 

 In welk potje ruiken jullie wortel?  

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vertel: 

Konijnen kunnen wortels al van veraf ruiken. 

in de grond! 

Bij de pijl groeien wortels in de grond: 

Ga met je groepje op 2 passen afstand staan 

Vragen: 

 Ruiken jullie hier worteltjes?  

 [ga een stap dichterbij staan] 

 Ruiken jullie nu worteltjes? 

 [ga een stap dichterbij staan] 

 Ruik eens aan deze plantjes 

Doen: 

Trek 1 worteltje uit de grond en laat ze ruiken. 

 
Ga naar de volgende opdracht 
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ik heb knaagzin, 

knaag je mee? 
 als ik niet kan knagen ga ik dood, 

 mijn tanden worden dan veel te groot. 

 dus knaag ik er elke dag stevig op los, 

 aan wortels en takken in het bos. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   deze eikenboom is een oude-van-dagen, 

 `  daar ga ik echt niet meer aan knagen! 

   zijn schors is bitter, jakkes wat goor, 

   doe mij maar een jong boompje hoor. 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 eikels zijn eten voor een zwijn, 

 maar niet echt voor het konijn. 

 in de lente barsten ze uit hun vel: 

 als kiemplant lust ik ze juist wel! 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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INSTRUCTIE 1 
Vertel: 

Als een konijn niet elke dag knaagt aan harde dingen, 

worden zijn tanden zo lang dat hij niet meer kan eten! 

Gelukkig is dat bij mensen niet zo,  

stel je voor dat je elke dag aan de tafelpoot moet knagen... 

Doen: 

Aan de voet van de boom bij de pijl is een 'hol'.  

Er liggen harde en zachte dingen in. 

Vragen: 

 Voel om de beurt in het hol. 

 Voel je iets hards of voel je iets zachts? 

 Haal het eruit, weet je wat het is? 

 Is het goed om op te knagen? 

 [stop de dingen na afloop terug in het hol] 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vertel: 

Het vel van een boom heet schors. 

Jonge boompjes hebben zachte schors. 

In het voorjaar knagen konijnen daar graag aan. 

Vragen: 

 Zoek een boompje zo dik als je pinkje 

 Vind je er maar 1 of vind je er meer? 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Doe het doosje open: er zitten kiemende eikels in. 

Laat ze kijken. 

De grote Eik die hier staat, is zo klein begonnen! 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar de volgende opdracht 
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Wollige Wiebelneusjes 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik kan iets speciaals, 

kun jij het ook? 
 in een hol wil je geen poep en pies, 

 dat is natuurlijk veel te vies. 

 moeder konijn neemt de kleintjes mee 

 naar de konijnen buitenweesee. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   als ik hier gras eet, huppel ik rond, 

   met mijn staartje dichtbij de grond. 

   maar is er gevaar, dan ren ik hard, 

   mijn staartje omhoog, dat is apart! 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 weet jij waar mijn staartje zit? 

 het is heel zacht, pluizig en wit. 

 heel nuttig in de schemertijd, 

 zo raken we elkaar niet kwijt! 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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INSTRUCTIE 1 
Vertel: 

Konijnen zijn heel netjes, ze poepen nooit in hun hol: 

ze hebben vaste plekjes waar de hele familie heen gaat. 

Doen: 

Bij de pijl WC staat een blikje knikkers: de keutels. 

Geef ieder kind drie knikkers, vertel dat dit de keutels voorstellen. 

Vragen: 

 Ga op je hurken zitten boven het potje 

 Houd je keutels op je rug. 

 Probeer ze in het potje te mikken  

 Wie lukt het in een keer goed? 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vertel: 

Konijnen kunnen heel hard rennen op 4 poten: 

Doen:  

Zet je groep je bij de rode vlag, ga zelf bij de groene vlag staan: 

Vragen: 

 Kunnen jullie op handen en voeten naar me toe 'rennen'? 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Doen: 

Bij het opdrachtpunt hangt een afbeelding: 

Het konijn op de afbeelding heeft geen staartje. 

Pak het staartje uit het bakje. 

Speel 'konijntje prik' met ze: 

Vragen: 

 Kijk waar het staartje moet komen: 

 Doe je ogen dicht, 

 Probeer het staartje op de goede plek te plakken. 

 
Ga naar de volgende opdracht 
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ik wil wat drinken, 

waar is het veilig? 
 ik eet de hele dag sappige groen, 

 drinken zie je mij maar zelden doen. 

 toch lust ik soms wel wat slokjes, 

 maar het liefst zonder natte sokjes! 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   ik kijk in het water met open mond, 

   er zwemt daar beneden van alles rond. 

   zo onder water lijkt mij niet fijn, 

   brrrr, dat is niks voor een konijn! 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 het huppelt rond als een konijn, 

 maar vindt water juist heel fijn. 

 geen haren, maar een glad groen vel, 

 misschien ken jij dat dier ook wel... 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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INSTRUCTIE 1 
Doen: 

Zoek samen een plekje 

waar een konijn bij het water kan komen 

zonder natte pootjes te krijgen 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Doen:  

 als de vlonder droog is kun je ze op hun buik over de rand laten kijken. 

 als de vlonder nat is staat er een aquarium met kikkervisjes. 

Vragen: 

Zien jullie kikkervisjes: 

 zonder pootjes? 

 met 2 pootjes? 

 met 4 pootjes? 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vragen: 

 Wat zou dat voor dier zijn, denken jullie? 

 Kun je er een zien in het water? 

 Kun je er een horen? 

 Kun je dat geluid ook nadoen? 

 

Ga naar de volgende opdracht 
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ik heb een vacht, 

voel jij je niet kaal? 
 overal haren en heel lekker zacht, 

 lekker warm in mijn konijnenvacht. 

 wat zielig voor jullie, dat kale vel, 

 dan snap ik al die kleren wel. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   er is hier een plant met zacht haar, 

   maar ik verklap jullie lekker niet wáár! 

   de blaadjes lijken wel konijnenoren, 

   als je die vindt, laat het me horen. 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 ga ook eens kijken bij wat bloemen, 

 luister of je wat hoort zoemen: 

 er vliegen hier diertjes met een vacht, 

 wie had dat nou ooit gedacht. 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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INSTRUCTIE 1 
Doen: 

Laat ze aan de vacht voelen. 

Vragen: 

 Zou het fijn zijn om een vacht te hebben? 

 Is jullie haar net zo zacht als konijnenhaar? 

 
Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
[De plant groeit hier in de kruidentuin, langs de dichtstbijzijnde haag] 

Doen:  

laat ze het plaatje zien >>> 

Vragen: 

 Zoek deze plant. 

 Voel aan de blaadjes 

 Zijn ze net zo zacht als konijnenhaar? 

 
Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Doen: 

Kijk samen bij bloemen: 

In het voorjaar vliegen er vaak al hommels 

>>> 

Hommels zijn een soort bijen, met een vachtje. 

Vragen: 

 zien jullie hommels? 

 kun je nadoen hoe ze klinken? 

 
Ga naar de volgende opdracht 
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ik zoek eten, 

zoek je mee? 
 de bomen krijgen al groene knoppen, 

 de lente is niet meer te stoppen.  

 hoor, mijn maag knort ervan, 

 jammer dat een konijn niet klimmen kan 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   maar ook bomen beginnen klein, 

   dat is mazzel voor een konijn! 

   na de winter heb ik veel trek 

   in zo'n sappige kleine snek  

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 langslapers vind je ook onder bomen, 

 sommigen blijven wel erg lang dromen. 

 zie je hier zo'n luie rakker, 

 zing hem met een liedje wakker 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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INSTRUCTIE 1 
Kijk samen naar bomen in de tuinrand. 

Vragen: 

 Kijk eens naar de bomen vlakbij: 

 Zien jullie bomen met groene knoppen? 

 Zien jullie ook bomen die al echt blaadjes hebben? 

 Kunnen konijnen daarvan eten? Waarom niet? 

 Zien jullie ook bomen die nog kaal zijn?  

 
Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Doen:  

Kijk samen naar de struiken in de tuinrand. 

Als een konijn op zijn achterpoten staat, 

komt hij voor kinderen tot knie-hoogte. 

Vragen: 

 Zijn er stuiken of boompjes waar een konijn wél bij kan? 

 Zitten daar al groene knoppen of blaadjes aan? 

 
Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Doen: 

Pak de koeienbel: 

Vragen: 

 Zien jullie een boom die nog niet wakker is? 

 Rammel met de bel. 

 Zing samen "vader Jacob" 

 
Ga naar de volgende opdracht 
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ik zoek eten, 

zoek je mee? 
 konijnen hebben een gevoelige maag; 

 natte sprieten eten we niet graag. 

 dauw vind je 's morgens vroeg, 

 is het gras hier al droog genoeg? 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   groente is gezond om te  eten, 

   dat zullen jullie ook wel weten. 

   verschillende smaken dat is fijn, 

   zoek maar mee met dit konijn. 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 vind je lekker veel eten hier?, 

 dat doet konijn heel veel plezier. 

 ik maak een huppelsprong erbij, 

 doen jullie allemaal mee met mij? 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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INSTRUCTIE 1 
Vertel: 

Als konijnen veel nat gras eten krijgen ze buikpijn. 

Vragen: [afhankelijk van het weer] 

 Kun je zien dat het gras nat is? 

 Hoe komt het dat het gras nat is? (regen, mist, dauw) 

 Voel met je neus of het gras droog of nat is.  

 Waar is het gras droog, in de zon of in de schaduw?  

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vertel: 

Konijnen eten niet alleen gras, dat is saai en ongezond. 

Ze eten graag verschillende groenten 

Vragen: 

 Hoe zit dat met jullie? 

 Vinden jullie groente lekker, welke wel, welke niet? 

Doen:  

Pak het fotovel konijnengroente, laat ze de plaatjes zien 

[de planten groeien hier vlakbij op de grond] 

Vragen: 

 Wie kan de weegbree ontdekken? 

 Wie kan de klaver ontdekken? 

 Wie durft een klein stukje te proeven? [mag, hoeft niet]   

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vertel: 

Als een konijn blij is,  

springt hij op 4 poten de lucht in! 

Vragen: 

 Spring eens gewoon in de lucht. 

 Probeer het ook eens op handen en voeten 

 
Ga naar de volgende opdracht 
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Konijnengroente 

 

klaver. 

 

weegbree. 


