
Naam:                                                              Groep 5 – 6  

http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl 
 

Werkblad bij les a – Een konijnenleven 
Alle informatie die nodig is om dit werkblad te kunnen maken, is te vinden op 

http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl; ga naar het leerlingengedeelte, klik op het 

konijn en kies daarna één van de bordjes aan de linkerkant. 

 

Opdracht 1. Leefomgeving 

1a. In de vrije natuur leven konijnen natuurlijk niet in konijnenhokken. Waarin leven deze 

konijnen dan wel? 

___________________________________________________________________________________ 

 

1b. Konijnen leven in het wild vaak in groepen. Uit hoeveel konijnen bestaat één zo’n groep 

gemiddeld?  

____________________________________________________________________________________ 

 

1c. Wanneer meerdere konijnen samen in een gangenstelsel leven, wordt hun ondergrondse 

nest een ______________ genoemd. 

 

Opdracht 2. Eten 

2a. Wat eet een konijn?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2b. Een konijn is een knaagdier: goed of fout?  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2c. Een konijn heeft drie verschillende soorten tanden. Weet jij  

hoe ze heten en waar het konijn deze verschillende tanden voor gebruikt?  

1. ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Opdracht 3. Rusten 

3a. Waar rust een konijn het liefst, en waarom?  

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3b. Konijnen zijn vluchtdieren. Wat betekent dit?  

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

3c. Wat voor dieren heb je nog meer naast vluchtdieren? 

 ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Opdracht 4. Verzorgin. 

Konijnen kunnen niet zweten. Noem drie manieren waarop een konijn zijn warmte dan 

kwijtraakt. 

1. ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Opdracht 5. Voortplanting 

5a. Een vrouwtjeskonijn noemen we een: ______________________________________________ 

 

5b. Een mannetjeskonijn noemen we een:  _____________________________________________ 

 

5c. Hoeveel keer per jaar kan een vrouwtjeskonijn jongen krijgen? Omcirkel het juiste 

antwoord. 

a. 1 keer per jaar 

b. 3 keer per jaar 

c. 5 keer per jaar 

d. Meer dan 5 keer per jaar 
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Opdracht 6. Huisvesting 

6a. Konijnen zijn echte groepsdieren. Maar in de huidige konijnenhouderij zitten konijnen hun 

hele leven alleen in een hok. Wat zou het konijn hiervan vinden? Wat kan het konijn in 

een hok niet doen wat het in de vrije natuur wel kan doen?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6b. Een goede oplossing hiervoor zou zijn om de konijnen in groepen te huisvesten. Waarom 

wordt dit eigenlijk niet gewoon altijd gedaan?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6c. De hokken waarin de konijnen gehouden worden zijn gemaakt van gaas. Ook de bodem 

is gemaakt van gaas. Waarom is dit denk je?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Extra acitiviteit. Het ideale konijnenhok 

Je weet nu het een en ander over konijnen. Je weet hoe ze in de vrije natuur leven en hoe ze 

in gevangenschap gehouden worden. Teken hieronder in het vierkant jouw ideale 

konijnenhok, waarbij je rekening houdt met de wensen van het konijn. Lees hiervoor de 

antwoorden die je eerder op de vragen hebt gegeven nog eens goed door.  

 

 

 

Fotos invoegen 


