
 

 

  

 

Huppelend de lente in 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik hoor iets,  

hoor jij het ook? 
 Veel dieren zijn dol op konijn, 

 ze lusten hem rauw, jakkes... 

 Gelukkig heeft hij grote oren, 

 zo kan hij gevaar vaak horen. 

 Instructie 1  

    

   Probeer even heel stil te zijn, 

   luister naar geluiden om je heen. 

   Doe je ogen dicht, 

   en spits je oren. 

   Instructie 2    

 

 Konijnen leven in groepen. 

 Met zijn allen heb je veel oren. 

 Als 1 konijn gevaar hoort, 

 waarschuwt hij de rest. 

 Instructie 3  
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Instructie 1 
 Kijk op fotovel 1A. 

 Waar moeten konijnen bang voor zijn? 

 Ken je meer dieren die een konijn lusten? 

Terug naar het voorblad. 

Instructie 2 
 Luister een minuut naar geluiden. 

 Wat hoor je dichtbij? Wat hoor je ver weg? 

 Welke geluiden zal een konijn eng vinden? 

 Maak je oren groter met je handen. 

 Hoor je beter met grotere oren?  

Terug naar het voorblad 

Instructie 3 
 Bij gevaar stampt konijn met zijn achterpoot. 

 Zo waarschuwt hij andere konijnen.    

 Ga allemaal in de hoepel staan [dit is het hol]. 

 Als je begeleider 'start' roept, 

 huppel je weg van het hol, op handen en voeten! 

 Als je begeleider klapt, ren je snel terug. 

 De laatste is af; wie is het snelste konijn? 

Ga naar de volgende opdracht 
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ogen open, ogen dicht,  

soms is het donker, soms licht. 

 Konijnen worden geboren in een hol. 

 Binnen is het pikdonker. 

 Je kunt elkaar alleen voelen, horen, 

 en ruiken. 

 Instructie 1  

    

   In het donker is alles grauw. 

   In het licht heeft alles een kleur. 

   Tel tot drie en kom naar buiten, 

   om de al die kleuren te zoeken! 

   Instructie 2  

 

 Een konijn vindt groen de mooiste kleur. 

 Bijna al zijn eten is groen. 

 (behalve worteltjes natuurlijk) 

 Instructie 3  
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Instructie 1 
 Kruip voorzichtig in de tent, doe de klep dicht. 

 Wees heel stil. 

BEGELEIDER LEEST VOOR! 

 Kunnen jullie elkaar horen ademen? 

 Kunnen jullie elkaar ruiken? 

 Luister in het donker naar het tweede stukje. 

Terug naar het voorblad. 

Instructie 2   
 Er staat een pot met gekleurde kralen. 

 Kies allemaal 1 kraal. 

 Zoek vlakbij naar iets met de kleur van jouw kraal. 

 Zijn alle kleuren makkelijk te vinden? 

 Welke kleur is het moeilijkst te vinden? 

Terug naar het voorblad 

Instructie 3 
 In het mandje liggen nep-blaadjes  

 Ze hebben verschillende tinten groen: 

 Pak allemaal 1 blaadje uit het mandje. 

 Pluk een echt blad met jouw kleur groen. 

 Leg de bladeren van licht naar donker naast elkaar. 

Ga naar de volgende opdracht 
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ik kan iets goed, 

doe je met me mee? 
 Konijnenpootjes lijken heel zacht, 

 maar konijnen nagels zijn keihard. 

 Het is een levende graafmachine. 

 Instructie 1  

   

   Niet te groot en niet te klein, 

   een hol moet precies op maat, 

   zodat je er goed in kunt kruipen. 

   Instructie 2  

 

 Bij het graven in de grond, 

 vind je dikke wormen.. 

 Of beestjes met veel pootjes. 

    (vind je ze leuk, of krijg je de kriebels?) 

 Instructie 3  
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Instructie 1 
 Bekijk de plaatjes 

 Pak de 'kunstpoot'. 

 Krab ermee in de grond. 

 Gaat dat met je vingers ook goed? 

Terug naar het voorblad. 

Instructie 2  
 Bekijk de 3 'kontjes', kijk bij welk dier ze horen. 

 Neem mee en zoek langs de holle weg naar holletjes. 

 Welk kontje past bij welk hol? 

Ruim alles weer op en ga terug naar het voorblad 

Instructie 3 
 Til de grote boomschijf op. 

 Bekijk de diertjes die te zien zijn. 

 Ken je sommige diertjes misschien? 

 Herken je ze op de beestjeskaart? 

 Bekijk een diertje in een loeppotje. 

 Gebruik een lepeltje om te vangen. 

 Doe het diertje dan weer terug in de bak. 

 Leg de boomschijf er weer op. 

Ga naar de volgende opdracht 

1 

1 

1 

2 

2 

3 



 



 

 

  

 

Huppelend de lente in 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik zoek eten, 

zoek je mee? 

 Konijnen eten veel gras. 

 In de lente groeit dat hard. 

 Is er hier vers gras te vinden?  

 Instructie 1  

    

   Zien jullie hier een paardenbloem? 

   Konijnen vinden de blaadjes heerlijk. 

   Sommige mensen ook! 

   Instructie 2  

 

 Zaadjes overwinteren in de grond. 

 In het voorjaar kiemen ze: 

 er komt een kiemplantje boven.  

 Instructie 3  
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Instructie 1 
 Zien jullie ergens gras groeien? 

 Hoe kun je zien dat het gras is?  

 Plukeen sprietje, proef een  stukje, is het lekker? 

Terug naar het voorblad. 

Instructie 2  
 Ken je de paardenbloem?  >>>> 

 Zie je hier ergens een paardenbloem? 

 Zie je de blaadjes, een bloem of pluizenbol?                 

In Frankrijk eten ze paardenbloemsla in het restaurant! 

 Onder de deksel ligt wat paardenbloemblad. 

 Proef een stukje, wees dapper! 

 Wie vindt het lekker?  

Terug naar het voorblad 

Instructie 3 
 Een kiemplant heeft eerst 2 blaadjes. 

 Ga naar de groene vlag vlakbij:  

 Zie je hier plantjes met 2 blaadjes? 

 Zijn er ook plantjes die al 4 blaadjes hebben? 

 Hebben alle blaadjes dezelfde vorm? 

Ga naar de volgende opdracht. 
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ik ruik iets, 

snuffel je mee? 

 Een konijn snuffelt de hele dag! 

 Hij vindt zijn eten door te ruiken. 

 Hoe goed is jouw neus? 

 Instructie 1  

    

   Weet je hoe een wortel ruikt? 

   Test eerst je neus hier, 

   pas op als je verkouden bent1 

   Instructie 2  

 

 Wortels groeien onder de grond, 

 en ze zijn ook supergezond. 

 Kun je ze met je neus ontdekken? 

 Instructie 3  
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Instructie 1 
 Oefen je neus, doe je ogen even dicht: 

 Sper je neusgaten open, wat ruik je allemaal? 

 Kun je ruiken dat het voorjaar is? 

Terug naar het voorblad. 

Instructie 2  
 Konijnen zijn dol op worteltjes. 

 Probeer of je goed kan ruiken  

 Er staan 3 potjes : doe je ogen dicht. 

 Je begeleider laat je elk potje ruiken. 

 In welk potje ruik je wortel?  

Terug naar het voorblad 

Instructie 3 
 Konijnen ruiken wortels onder de grond! 

 Bij de pijl groeien wortels in de grond: 

 ga met je groepje op 2 passen afstand staan 

 Ruiken jullie hier worteltjes? 

 Ga een stap dichterbij: ruiken jullie nu worteltjes? 

 Ga vlakbij staan: trek 1 worteltje uit de grond. 

 Ruik er aan: wortelgeur! 

Ga naar de volgende opdracht 
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ik heb knaagzin, 

knaag je mee? 

 De tanden van een konijn zijn scherp. 

 Maar om ze scherp te houden, 

 moet hij elke dag knagen. 

 Instructie 1  

    

   Kleine bomen knagen het fijnst: 

   de schors is ook nog eetbaar. 

   Oude bomen zijn bitter en droog. 

   Niet echt lekker... 

   Instructie 2  

 

 Eikels zijn eten voor een zwijn, 

 maar niet echt voor een konijn. 

 In de lente barsten ze uit hun vel: 

 als kiemplant lust hij ze juist wel! 

 Instructie 3  
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Instructie 1 
 Als een konijn niet elke dag knaagt, 

 groeien zijn tanden zo dat hij niet meer kan eten! 

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

 Voel om de beurt in het hol. 

 Haal het eruit: kun je er goed op knagen? 

 Leg alles weer terug in het hol. 

Terug naar het voorblad. 

Instructie 2  
 Het vel van een boom heet schors. 

 Onder de schors zit hout, het skelet van de boom! 

 Zoek een jong boompje met sappige schors 

Terug naar het voorblad 

Instructie 3 
 Er staat een bakje met kiemende eikels. 

 Vergelijk ze met de plaatjes! 

 Zoek om de boom of je er meer vindt. 

Ga naar de volgende opdracht 
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ik kan iets speciaals, 

kun jij het ook? 

 In je hol wil je geen poep en pies, 

 dat is natuurlijk veel te vies. 

 Konijnen hebben een buiten-WC. 

 Instructie 1  

    

   Als konijnen gras eten, 

   huppelen ze langzaam vooruit. 

   Maar is er gevaar, 

   dan rennen ze superhard. 

   Instructie 2  

 

 Konijnen hebben een wit staartje. 

 Als het donker wordt, 

 werkt het als een achterlichtje! 

 Instructie 3  
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Instructie 1 
 Konijnen zijn netjes, ze poepen nooit in hun hol: 

 ze hebben vaste poep-plekjes buiten,  

 Pak allemaal 3 knikkers uit het blikje 

 Ga op je hurken zitten boven het potje 

 Houd de ‘keutels’ op je rug. 

 Probeer ze in het potje te mikken  

Terug naar het voorblad. 

Instructie 2  
 Huppel van de groene naar de rode vlag 

 Op handen en voeten! (konijn kan het in 3 seconden)  

Terug naar het voorblad 

Instructie 3 
 Ga naar de tekening van het konijn. 

 Plak de bruine kant van het staartje op het kruis. 

 Zet de zonnebril op: en kijk naar het konijn. 

 Draai dan het staartje op de witte kant. 

 Is het witte staartje handig? Waarom? 

 Gebruik je zelf soms ook een achterlichtje? 

 Leg alles weer terug in het bakje. 

Ga naar de volgende opdracht. 
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ik wil wat drinken, 

waar is het veilig? 

 Konijnen drinken weinig. 

 In de planten die ze eten, 

 zit al veel water. 

 Instructie 1  

    

   Een konijn is geen waterdier. 

   Zwemmen doen ze alleen 

   in geval van nood. 

   een waterdier is dol op dat nat. 

   Instructie 2  

 

 Sommige dieren zijn goed aangepast 

 om in het water te leven. 

 Misschien kan je er eentje horen.... 

 (het huppelt, net als een konijn)  

 Instructie 3  
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Instructie 1 
 Waar kan een konijn bij het water komen, 

 zonder natte pootjes te krijgen? 

 Waarom denk je dat het een goed plekje is?  

Terug naar het voorblad. 

Instructie 2  
Kijk langs de vlonder in het water.  

 Zie je diertjes zwemmen? 

Kijk daarna in het aquarium. 

 Zien jullie kikkervisjes: 

 - zonder pootjes, - met 2 pootjes? 

 - met 4 pootjes? 

 Kijk hoe ze zwemmen: kun je die beweging nadoen? 

Doe samen zo een dansje! 

Terug naar het voorblad 

Instructie 3 
 Horen of zien jullie kikkers? 

 Kijk naar het plaatje van de kikker: 

 Waarom kan de kikker goed in het water leven? 

 Vergelijk dat eens met het konijn. 

Ga naar de volgende opdracht. 
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ik heb een vacht, 

voel jij je niet kaal? 

 Een konijn heeft een vacht. 

 Best handig, hij heeft geen kleren nodig. 

 Wij meestal wel. 

 Instructie 1  

    

   Er zijn planten met harig blad: 

   een soort vacht. 

   Zo kunnen ze goed tegen kou. 

   Instructie 2  

 

 Kijk ook eens bij wat bloemen: 

 er vliegen hier diertjes met een vacht, 

 had je dat nou ooit gedacht? 

 Instructie 3  
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Instructie 1 
Voel aan de konijnenvacht in het schaaltje. 

 Zou het fijn zijn om een vacht te hebben? 

 Waarom wel, of waarom niet? 

 Is jullie haar net zo zacht als konijnenhaar? 

Terug naar het voorblad. 

Instructie 2  
 Kijk op dit plaatje ———> 

 Zoek deze plant hier vlakbij. 

 Gevonden? 

 Voel hoe zacht het blad is.  

Terug naar het voorblad 

Instructie 3 
Kijk bij bloemen of je hommels ziet. 

De hommel is een soort bij met een vacht. 

Hij kan zo goed tegen fris weer 

 Als een hommel stil zit, kun je héél 

voorzichtig zijn vachtje aaien! 

Als hij met een pootje zwaait 

Betekent dat: “pas op” - ik kan steken 

Ga naar de volgende opdracht. 
pas op! 

1 

2 

1 

2 

1 

3 



 

 

  

 

Huppelend de lente in 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik zoek eten, 

zoek je mee? 
 De bomen krijgen al groene knoppen, 

 Konijn zou die best wel lusten, 

 maar gaat dat lukken? 

 Instructie 1  

    

   Misschien lukt het met iets kleiners, 

    een jong boompje, 

   of een struik... 

   Instructie 2  

 

 Langslapers vind je ook onder bomen. 

 Sommige bomen hebben al blaadjes, 

 sommige bomen zijn nog kaal. 

 Instructie 3  
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Instructie 1 
Kijk naar de bomen om je heen: 

 Zie je een boom die nog kaal is?  

 Zie je een boom met groene knoppen? 

 Zie je een boom met al echt blaadjes?: 

 Kunnen konijnen van dat groen eten?  

Terug naar het voorblad. 

Instructie 2  
 Als een konijn op zijn achterpoten staat, 

 komt zijn bek zo hoog als je knie. 

 Kijk naar struiken om je heen: 

 Zijn er struiken waar een konijn wél bij kan? 

 Zit daar al wat te eten aan? 

Terug naar het voorblad 

Instructie 3 
Een Berk is een boom die al vroeg blaadjes krijgt 

Pak kaart 10A, zoek een berk hier vlakbij: 

 Is jullie Berk nog kaal of zie je al groene knoppen? 

 Of zie je al blaadjes en grappige staartjes? 

 Kijk op de kaart wat het zijn. 

Ga naar de volgende opdracht. 
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ik zoek eten, 

zoek je mee? 

 Konijnen hebben een gevoelige maag; 

 ze houden niet van nat eten. 

 Daar krijgen ze buikpijn van... 

 Instructie 1  

    

   Groente is gezond om te eten, 

   dat zullen jullie ook wel weten. 

   Konijnen houden van afwisseling. 

   Instructie 2  

 

 Als een konijn lekker eten vindt, 

 wordt hij daar blij van: 

 dat laat hij duidelijk merken... 

 Instructie 3  
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Instructie 1 
Van veel nat eten worden konijnen ziek. 

 Is het gras hier droog of nat? Voel en kijk! 

 Zijn er plekken waar het gras wél nat is? 

 Of zijn er plekken waar het gras wél droog is?  

Terug naar het voorblad. 

Instructie 2  
Konijnen eten niet alleen gras. 

Ze eten verschillende groene planten. 

 Hoe zit dat met jullie? 

 Vinden jullie groente lekker, welke wel, welke niet? 

 Pak het fotovel 11A, bekijk de plaatjes goed. 

 Wie vind de weeegbree, wie vindt de klaver? 

 Wie durft een klein stukje te proeven?  

Terug naar het voorblad 

Instructie 3 
Als een konijn het fijn heeft,  

springt hij op 4 poten de lucht in! 

 Spring op handen en voeten in de lucht. 

 Voel je je nu blijer?   

Ga naar de volgende opdracht. 
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