
 

 
 

Een konijn 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep vindt een konijn en Hoela wil hem graag houden. Hoep denkt daar duidelijk 

anders over. Hij is bang voor zijn worteltjes: straks eet het konijn ze op! En 

bovendien heeft het beest geen hok...De kinderen gaan bouwen en komen erachter 

dat de ren groot genoeg moet zijn om in te kunnen rennen, maar ook hoog genoeg 

zodat het konijn er niet uitspringt. Hierna maken de kinderen een slaapplek voor 

Snuf en krijgt hij een naambordje.   

Ga zelf verder waar de uitzending stopt! 

In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk 

zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga 

hier dan op door in een eigen activiteit.   

Het konijnenhok  

De kinderen gaan hun eigen konijnenhok op de groep maken. De kinderen maken 

een afzetting door een blokkenmuur te bouwen. Zo ontdekken ze, hoe groot en hoog 

een konijnenhok moet zijn. Laat de kinderen vooral zelf hun gang gaan, en stel af 

een vraag. 

   

 

Nodig:  
- Knuffelkonijn/echt konijn  
- Grote blokken  
- Planken   
- Dozen    

 



 

 
 

Voorbeeldvragen: 

- Hoeveel ruimte heb jij nodig om te kunnen rennen en springen?  

- Is dat voor een konijn hetzelfde? Waarom wel/niet?  

- Hoe hoog moet je de blokkenmuur maken, zodat het konijn er niet overheen kan?  

- Hoe kun je de dozen gebruiken voor het hok?  

- Misschien zijn er nog kleine gaten in de afzetting. Kan het konijn daar nog 

doorheen glippen?   

Groeien: eten en drinken  

De kinderen gaan op zoek naar eten en drinken voor het konijn. Dit zetten ze in het 

hok. Ze komen erachter dat konijnen groeien van worteltjes en hooi en dat de 

kinderen zelf meer moeten eten om van te groeien, omdat ze groter zijn.  

 

Voorbeeldvragen: 

- Drinken konijnen limonade zoals wij? Waarom wel/niet?  

- Waarvan groeit een konijn?  

- Waarvan groei jij?   

- Wat gebeurt er als jij even veel eet als het konijn?  

- Hoeveel wortels heeft het konijn nodig om van te groeien?  

- En hoeveel boterhammen heb jij nodig om van te groeien?  

  

Nodig: 
- Boterhamtrommeltje  
- Bord  
- Patatbakje   
- Hooi  
- Worteltjes   
- Water  

- Limonade  

 



 

 
 

Tip: Jullie kunnen het ook hebben over wat andere (huis)dieren van de kinderen 

eten en hoeveel zij eten. Vergelijk het steeds met wat de kinderen zelf eten: is dat 

hetzelfde? Waarom niet?   

Methodes:  

Deze aflevering en activiteiten zijn  te gebruiken bij de volgende thema’s en 

methodes:  

Ik&Ko: Groot en klein en Wat loopt en vliegt daar?  

Piramide: Ik groei  

Schatkist: Dieren 

 

 


