- Leren houden van levend erfgoed -

Leren houden van levend erfgoed
- Konijnen -

Dit Doeboek is van:
…………………………………………………………………………….
Leren houden van levend erfgoed - konijnen is een onderdeel van het project Leren houden van levend erfgoed,
een initiatief van Stichting Zeldzame Huisdierrassen

-
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Mijn konijn heet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En hoort bij kinderboerderij: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................
Het is een: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ras)
Het een m/v: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De kleuren van mijn konijn zijn: . . . . . . . . .. . . . . . . . .
.............................................
Ruimte voor een foto

In dit boek kun je alles wat je meemaakt tijdens het konijnen kinderclub opschrijven. Achterin
dit boek is extra ruimte om te schrijven en te tekenen. Je kunt er ook foto’s of tekeningen of
een verhaal inplakken of er tussen doen. Aan het einde van de club heb je dan je eigen
konijnenboek.
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Konijnen en hun gedrag
Konijnen zijn vooral overdag actief. Kijk goed naar het konijn en wat het konijn allemaal doet.
Beschrijf 10 minuten lang het gedrag van het konijn en vul dat in in onderstaande tabel.
Voorbeelden van gedrag zijn eten, poepen, lopen, liggen en rennen.
Nodig: 1 stopwatch

Tijd (minuten en seconden)

Gedrag van het konijn
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Konijnenmanieren
Snorharen
Wist je dat een konijn zijn snorharen gebruikt om te kunnen meten of hij door een holletje of
een gat heen kan kruipen?
Meet het stukje van de het uiteinde van de linker snorharen tot het einde van de rechter
snorharen. Hoe groot is het gat waar jouw konijn doorheen kan kruipen?

__________________________________________________________ centimeter.
Stampen
Mannetjeskonijnen kunnen heel hard met hun achterpoot stampen.
Waarom doen ze dit?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Neusje
Kijk goed naar het neusje van het konijn. Het beweegt.
Doe maar eens na.
Oren
Konijnen kunnen lange, korte of hangoren hebben.
Wat voor oren heeft jouw konijn?
__________________________________________________________________________
Poten
Kijk goed naar de poten van jouw konijn. Zijn de voorpoten even lang als de achterpoten?

__________________________________________________________________________
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De poten bepalen ook de manier van lopen. Beschrijf hoe jouw konijn loopt.

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Maak een klein filmpje. Zet het op de website van de kinderboerderij.
Mijn filmpje staat op: www. _______________________________
Een pootafdruk kan je ook namaken.
Hiervoor heb je een bak met zand, gips, en een konijn nodig.
Laat het konijn door het zand hippen. Vul de afdruk met het vloeibare gips en laat het
drogen.
Als het gips is opgedroogd kan je het uit het zand halen en heb je een poot van gips. Met dit
gipsen pootje kan je zelf een nieuwe pootafdruk maken in een laagje met gips. Vergeet niet
je gipsen pootafdruk in te smeren met vaseline, voordat je de afdruk maakt, anders plakt het
gips aan het gips vast.

-5-

-

Wat konijnen eten
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(1)

Mijn konijn krijgt _________ keer per dag eten.
Dan krijgt hij/zij zoveel voer: _________________________.
Teken een handje voer na: Op de volgende bladzijde kun je wat voer opplakken.

Tekening van konijnenvoer

Dit zit er in het voer dat het konijn krijgt:
•

________________________________________

•

________________________________________

•

________________________________________

•

________________________________________
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Wat konijnen eten
•

(2)

Extra werkblad voor het opplakken van voer (op karton of stevig papier).

Handje opgeplakt konijnenvoer

Een konijn is ook dol op groenten.
Noem 4 voorbeelden van groenten die goed zijn voor konijnen:
1.
2.
3.
4.

Bedenk wel, een konijn heeft snel buikpijn, dus geef niet teveel groente in één keer.
Leuke opdracht: zelf je groente verbouwen.
Zaai zelf wat groente, zoals wortels of sla. Deze groente vind je konijn erg lekker, maar je
kan het zelf ook goed opeten. Zo kan je je groente delen met je konijn.
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Konijnen en drinken
Een konijn moet elke dag water drinken. Waaruit drinkt jouw konijn water?
__________________________________________________________________________
Het is belangrijk dat er niet teveel vuil in het water komt. Hier staan een paar mogelijkheden
om water te geven. Welke denk je dat het beste zijn? Er zijn 2 antwoorden goed, omcirkel ze
maar.
1. Een bakje water op de grond.
2. Een bakje water dat in het hok hangt.
3. Een drinkflesje dat in het hok hangt.

Konijnen en hun hok (1)
Er bestaan verschillende soorten konijnenhokken. Hier zie je er een paar.

-8-

-

Leren houden van levend erfgoed - Doeboek konijnen -

Konijnen en hun hok (2)
Hoe ziet het hok van jouw konijn eruit? Teken het na in onderstaand plaatje.

Tekening eigen konijnenhok

Leuke opdracht: zelf een konijnenhok nabouwen.
Bouw je konijnenhok in het klein na (maquette), bijvoorbeeld van karton of hout.

Er zijn veel soorten hokken, maar al die hokken moeten wel aan een aantal eisen voldoen.
Bedenk 5 vragen over de eisen aan een hok. Stel ze aan het konijnenliefhebber en schrijf de
antwoorden onder je vragen.
Vragen:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________

Antwoorden:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________
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Konijnen en hun hok (3)
Meten is weten
Meet de dingen in jullie hok eens op en vul de maten in in onderstaande tabel:
Nodig: meetlint

Meetobject:

Aantal centimeters

Nesthok lengte
Nesthok hoogte
Buitenhok breedte
Buitenhok lengte

Heeft jullie hok de goede maten?
Ja / Nee
Zo nee, wat moet er veranderd worden?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Konijnen en hun hok (4)
In het konijnenhok
Konijnen brengen bijna al hun tijd door in hun hok. Ze eten en drinken er, ze willen ergens
kunnen liggen en rond lopen.
Een buitenhok van een konijn heet een ren. Een buitenhok heeft vaak gaas aan de
onderkant.
Waarom zou dat zijn?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Zoals je ziet hebben alle hokken een donker hoekje waar het konijn kan gaan liggen.
Waarom is dit belangrijk?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Poept het konijn op een vaste plaats of overal in het hok?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Konijnen, paren en dracht
Als een konijn in verwachting is, noemen we dat drachtig. Dan heeft ze een apart plekje
nodig waar ze zelf een nest kan maken. Waar heeft het konijn in jouw hok een rustige plek
waar ze een nest kan maken?

Waar wordt het nestje van gemaakt?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Hoe lang duurt de dracht van een konijn?
______________ dagen

Hoe lang duurt het totdat de jonge konijntjes uit het nest gaan?
______________ dagen

Het is belangrijk om het konijn met de jongen niet te verstoren gedurende de tijd dat ze in het
nest zitten. Je kunt de jonge konijntjes samen met je begeleider bekijken.

Hoe heet een mannetjeskonijn?
_______________________________________________

Hoe heet een moederkonijn?
_______________________________________________

Hoe heet een jong konijn?
_______________________________________________

- 12 -

-

Leren houden van levend erfgoed - Doeboek konijnen -

Hoeveel tepels heeft een moederkonijn?

En hoeveel jongen krijgt het moederkonijn gemiddeld?

Hoe zien de pasgeboren konijntjes eruit?

Hebben ze al haar?

_______________________________________________

Na hoeveel dagen gaan de ogen open? ______________ dagen

Maak iedere week, maar liefst iedere dag een foto van de jonge konijntje(s). Plak ze in dit
boek. Zet de datum er bij. Zo krijg je goed beeld van de groei van de jonge konijnen.
_______________________________________________________________________
Hoeveel dagen drinken de jongen melk bij hun moeder? ______________ dagen

Bedenk zelf een paar vragen waar je antwoord op wilt krijgen. Vraag het aan het
konijnenliefhebber of zoek het op op internet.
1.

_______________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________

3.

_______________________________________________________________

Kijk met de KIJK EN DOE KAART naar de jonge konijnen. Deze krijg je van je begeleider.
Doe dit iedere week. Maak hiervoor een paar kopieën van deze kaart.
Vul de kaart steeds in en bewaar ze in dit boek.
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Konijnen en poep
Konijnenpoep
Bekijk konijnenpoep met een loep of onder een stereomicroscoop. Teken het na.

Tekening van konijnenpoep

Kijk goed naar hoe de poep eruit ziet.
Welke kleur heeft het?
__________________________________________________________________________
Zie je nog dingen van het voer terug?
__________________________________________________________________________
Wat dan zoal?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Fokkerstaal
Tijdens deze konijnenclub leer je veel nieuwe dingen. Je leert niet alleen hoe je een konijn
moet verzorgen, maar ook een nieuwe termen.
Maak van een paar losse blaadjes, je eigen ‘konijnenhouders-woordenboek’.
Hier een paar voorbeelden. Weet jij wat die termen betekenen?
Een voedster: _____________________________________________________________
Dracht:____________________________________________________________________
Schrijf ze allemaal op in je eigen woordenboek.
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Konijnenrassen (1)

Beige

Deilenaar

Gouwenaar

Havanna

Eksterkonijn

Kleindier Liefhebbers Nederland
www.kleindierliefhebbers.nl

Thrianta

Kleurdwerg

Hier staan een aantal Nederlandse konijnenrassen bij elkaar. Tot welk ras behoort jouw
konijn?
__________________________________________________________________________
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Konijnenrassen (2)
Elk ras heeft zijn eigen kenmerken. Hieraan kun je het ras herkennen. Op deze
raskenmerken wordt een konijn ook door de jury beoordeeld in een tentoonstelling.
Wat zijn de raskenmerken van jouw ras? Zoek ze op en beschrijf ze.
1.

________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________

5.

________________________________________________________________

Heeft jouw konijn ook al deze raskenmerken? Bekijk je konijn goed. Op welke punten is
hij/zij niet helemaal zoals de raskenmerken aangeven?

1.

________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________

Welke raskenmerken zijn bij jouw konijn juist heel goed aanwezig?
1.

________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________
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Konijnen en tentoonstellingen (1)
Op een tentoonstelling laat je je konijn zien. De jury bekijkt je
konijn op raskenmerken. Hij zal punten geven voor goede
raskenmerken. Hij zal ook opschrijven welke kenmerken
minder duidelijk zijn bij jouw konijn.
Je kunt alvast oefenen door net als de jury elkaars konijnen te bekijken en te letten op de
raskenmerken.
Welke raskenmerken komen goed uit? Welke minder goed?
+________________________________________________________________________
+________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________

Maak een foto van je konijn. Zet er bij wat opvallend aan jouw konijn is.
Dingen die opvallen aan mijn
konijn:

Foto van je konijn

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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Konijnen en tentoonstellingen (2)
Op een tentoonstelling zie je veel verschillende konijnenrassen.
Maak een top tien van je favoriete konijnenrassen.

1.

___________________________

2.

___________________________

3.

___________________________

4.

___________________________

5.

___________________________

6.

___________________________

7.

___________________________

8.

___________________________

9.

____________________________

10.

____________________________

Ga met je club eens naar een tentoonstelling om te kijken hoe een tentoonstelling eruit ziet.
Van je begeleider krijg je een zoekkaart, deze kan je gebruiken om de Nederlandse rassen
die je hebt gezien op de tentoonstelling op aan te kruisen.
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Nog meer over konijnen (1)
Konijnen in speekwoorden en uitdrukkingen
Wat betekenen de volgende spreekwoorden en/of gezegden. Zoek het op in het
woordenboek of op internet.
Bij de konijnen af.
_________________________________________________________________________
Zo duf als een konijn zijn.
_________________________________________________________________________
Als proefkonijn dienen.
_________________________________________________________________________
Met de konijnen door de tralies kunnen eten.
_________________________________________________________________________
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Nog meer over konijnen (2)
Konijnennamen:
Populaire konijnennamen zijn Snuffie of Flappie.
Schrijf eens 10 konijnennamen op:
______________________________________________________________
1
______________________________________________________________
2
______________________________________________________________
3
______________________________________________________________
4
______________________________________________________________
5
______________________________________________________________
6
______________________________________________________________
7
______________________________________________________________
8
______________________________________________________________
9
______________________________________________________________
10
______________________________________________________________
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Nog meer over konijnen (3)
Konijnen en hun verhaal

Elk ras heeft een eigen oorsprong en een eigen verhaal.
Wat is het verhaal van jouw ras?

Zoek het op of vraag het aan je begeleider en schrijf het op:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Konijnen weetjes
Konijn
Al heel vroeger had de mens een interesse voor konijnen. En zo begon de zogenaamde
domesticatie, het tam maken, van de wilde konijnen.
Konijn op je bord
Het zijn de Romeinen geweest die als eerste konijnen hielden als huisdier. Ze waren vooral
dol op het vlees, maar ook de vacht werd gebruikt.
In de Middeleeuwen werden de konijnen gehouden in een soort ommuurde konijnenparken.
De hofdames konden hier in die tijd naar toe om te jagen. Ook nu wordt nog weleens op
konijnen gejaagd.
De monniken hebben na de middeleeuwen de basis gelegd voor de fokkerij. Zo ontstond ook
het verschil in rassen zoals we deze nu kennen.
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Websites over konijnen
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
www.szh.nl
Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (VSKBN)
www.kinderboerderijen.nl
Kleindierplaza
www.kleindierplaza.nl
Kleindierliefhebbers Nederland (KLN)
www.kleindierliefhebbers.nl
7 Rassen club
http://www.freewebs.com/7rassenclub/
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Aantekeningen
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Dit doeboek is gemaakt voor het project ‘Leren houden van levend erfgoed’
Met inzet van:
De Kleindierliefhebbers Nederland (KLN)
Stadswerk Vakgroep Medewerkers kinderboerderijen (VMK)
Het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie te Maastricht (CNME)
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
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