
Nieuwkomers of exoten
Onderbouw
Een deel van de nieuwkomers bestaat uit ontsnapte huisdieren (roodwangschildpad, parkiet). Aandacht voor 
de tegenstelling ‘leven bij mensen’ en ‘leven in het wild’ is meer geschikt als ingang voor de onderbouw dan 
het thema Nieuwkomers zelf.
Ter illustratie een voorbeeldles aan de hand van het konijn. 

Voorbereiding
Zet een konijn een dag vóór de les in zijn hok op een centrale plek in het lokaal en laat de leerlingen naar hem kijken 
wanneer en zolang ze maar willen. Stel af en toe vragen over het uiterlijk zodat kinderen gerichter gaan kijken.

Introductie
Lees voor over konijnen. In het verhaal moeten de eigenschappen van een konijn, hoe hij zich 
gedraagt, goed naar voren komen (zoals in het boek “Haas Huppel’ van Marcus Pfi ster, 2008)
Gesprek: Wie heeft er een konijn thuis? Maak met de leerlingen een woordweb met het woord 
‘konijn’ en een afbeelding van een konijn in het midden. Hang het woordweb bij de hokken 
van de konijnen.

Kennismaken en observeren
Laat de kinderen in een kleine kring op de grond zitten, dicht bij elkaar. Laat het konijn in de 
kring vrij rondlopen. Laat de kinderen kijken en stel kijkvragen. Wie durft, mag het konijn 
aaien. Vasthouden  magpas na duidelijke instructie van de leerkracht. Benoem de ervaringen 

en bespreek de uiterlijke kenmerken en eigenschappen van het konijn.

Onderzoeken
Leg zaad, brood en stukjes fruit op tafel en laat leerlingen verwoorden wat een konijn wel en niet eet. Voeg infor-
matie toe en vertel wat konijnen in het wild eten en wat tamme konijn eten. Laat een afbeelding van wilde konijnen 
zien. 

Verzorgen
Praat met de kinderen over de verzorging van een konijn. Wat heeft hij nodig aan eten? Hoe vaak moet het hok ver-
schoond worden? Wat heb je daarvoor nodig?

Verwoorden en benoemen
Herhaal wat kinderen genoemd hebben aan eigenschappen van konijnen en benadruk de zintuiglijke ervaringen ho-
ren, voelen, horen en zien. Vat in het kort nog eens samen wat de kinderen verteld hebben over het konijn.

Kennisoverdracht
Laat opnieuw afbeeldingen van konijnen ‘in het wild’ zien. Heeft een konijn dat in 
de natuur leeft ook verzorging nodig? Waarom wel/niet? Laat kinderen het verschil 
bedenken tussen een gezelschapsdier en een dier in het wild. Kunnen ze nog meer 
huisdieren verzinnen die ook in het wild voorkomen? U kunt hiervoor gebruik 
maken van het NDE materiaal over de roodwangschildpad en de halsbandparkiet. 
Dit zijn voorbeelden van huisdieren die ooit zijn ontsnapt of losgelaten en die nu in 
vijvers of in parken leven. Wat vinden de kinderen daarvan? 

Verwerking
Laat de kinderen hun ervaringen met het konijn (of andere huisdieren) verbeelden in een schilderij, tekening of een 
ruimtelijk beeld.

Achtergrondinformatie over konijnen in het wild en konijnen bij mensen
* Konijnen zijn groepsdieren. Ze leven het liefst met zijn tweeën of in een groepje. Het is dus goed als een konijn  
 minimaal één soortgenoot als gezelschap heeft. Als een konijn eenzaam is, kun je dat zien aan vraatzucht of  
 vroegtijdige sterfte. 

Introductie
Lees voor over konijnen. In het verhaal moeten de eigenschappen van een konijn, hoe hij zich 
gedraagt, goed naar voren komen (zoals in het boek “Haas Huppel’ van Marcus Pfi ster, 2008)
Gesprek: Wie heeft er een konijn thuis? Maak met de leerlingen een woordweb met het woord 

van de konijnen.

Kennismaken en observeren
Laat de kinderen in een kleine kring op de grond zitten, dicht bij elkaar. Laat het konijn in de 
kring vrij rondlopen. Laat de kinderen kijken en stel kijkvragen. Wie durft, mag het konijn 
aaien. Vasthouden  magpas na duidelijke instructie van de leerkracht. Benoem de ervaringen 



*  Konijnen in het wild gebruiken in de natuur gangenstelsels om in te wo- 
 nen. Het tamme konijn moet dus een donkere beschutting hebben in zijn  
 hok. 
*  Konijnen knagen en kauwen. Van nature eten ze plantaardig materiaal.  
 Omdat hier niet veel voedingsstoffen in zitten, moeten ze veel eten. Hier 
 door zijn ze een groot deel van de dag bezig met eten.
*  Een konijn moet ruimte hebben, zodat hij kan huppelen en rennen. Dat is  
 goed voor zijn spieren en botten. 
 Een konijn besteedt in het wild veel tijd aan eten en kauwen op bijvoorbeeld  
 gras. Voor uitbreiding van dit thema kun u kijken op de site van Veldwerk 
 Nederland, die 15 over het domein ‘dierenwelzijn’ 15 voorbeeldlessen ontwik- 
 kelde. http://www.veldwerknederland.nl/uploads/fi les/factsheet_dierwelzijn.pdf
Andere inspiratie krijgt u wellicht van de website www.dierenwelzijnslessen.nl

Programma’s NDE
Het thema ‘tamme dieren’ en ‘leven in het wild’ wordt mooi weergegeven in het kinderboerderijprogramma ‘Bas Gans’ 
dat NDE ontwikkelde voor de onderbouw. Daarnaast biedt NDE de kinderboerderijles Cora Konijn en de lessen ‘Snuf, het 
konijn’ (kinderwerktuinen Beijum en Helpman) en de geitenles (kinderwerktuin Paddepoel) aan.

Bas Gans
Bas Gans is een speelse ontdekkingstocht op de kinderboerderij voor groep 1 t/m 3. 
Uitgangspunt is het verhaal over Bas, een tamme gans op de kinderboerderij. Hij raakt bevriend met Mira, een wilde gans 
uit het Hoge Noorden. Hun bijzondere avonturen zijn een kapstok voor allerlei themagesprekjes en activiteiten. Bas Gans 
kan zelfstandig door een leerkracht op de kinderboerderij worden uitgevoerd.

Het programma begint in de klas met het voorlezen van het verhaal ‘Bas Gans’. Daarna bezoeken de kinderen de kinder-
boerderij en herkennen ze de dieren uit het verhaal. Speelse opdrachten nodigen de kinderen uit de dieren beter te leren 
kennen. Ieder groepje hee�  een begeleider. Na afl oop volgen activiteiten en creatieve verwerking in de klas.

Bas Gans kan uitgevoerd worden op de kinderboerderijen Stadspark, het Boegbeeld, Beestenborg en dierenweide Eelder-
baan. Meld uw bezoek van te voren even aan.

In april 2010 kregen hebben alle scholen in Groningen Bas Gans ontvangen. Wilt u nog een exemplaar? Neem dan contact 
op met NDE.

Cora Konijn
Cora Konijn is een mooi geïllustreerd prentenboekje over het konijn Cora, dat op een dag uit haar hok 
ontsnapt en op avontuur gaat. De belevenissen van Cora worden aangevuld door opdrachtjes die de 
kinderen uitvoeren bij de dieren. Voorin staat een korte instructie voor ouders en begeleiders. Gro-
ningse basisscholen ontvingen Cora Konijn in het voorjaar van 2011. Wilt u nog een exemplaar? Neem 
dan contact op met NDE.

Snuf het Konijn (kinderwerktuin Beijum en Helpman)
Doel: Kinderen maken kennis met de kenmerken en leefwijze van een konijn, de voeding, het uiterlijk, de leefomgeving, 
enz.
Inhoud: Tijdens het inleidende kringgesprek hupt er, indien mogelijk, een konijn in de kring. Daarna gaan kinderen in 
groepjes langs doe- en voelopdrachten, waarin onderwerpen aan bod komen als knaagsporen, 
pootafdrukken, keutels en voeding. 
Bijzonderheden: De leerlingen van te voren indelen in groepjes van maximaal 5 kinderen.

Geitenles (kinderwerktuin Paddepoel)
Doel: Kinderen krijgen inzicht in de relatie tussen mens en dier (huisdieren, domesticatie), in 
het bijzonder de relatie tussen mens en geit (‘koe van de armen’)
Inhoud: kinderen ervaren hoe een geit lee� , proeven geitenmelk, kleuren een geitenkopje in 
en gaan naar buiten om echte geiten te verzorgen.

Cora Konijn
Cora Konijn is een mooi geïllustreerd prentenboekje over het konijn Cora, dat op een dag uit haar hok 
ontsnapt en op avontuur gaat. De belevenissen van Cora worden aangevuld door opdrachtjes die de 
kinderen uitvoeren bij de dieren. Voorin staat een korte instructie voor ouders en begeleiders. Gro-
ningse basisscholen ontvingen Cora Konijn in het voorjaar van 2011. Wilt u nog een exemplaar? Neem 
dan contact op met NDE.

 


