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Wat weet je eigenlijk over konijnen? 

 
1. Waar woont een wild konijn? O   onder de grond     

 O   boven de grond 

 

2.  Wilde konijnen leven    O   in een groep 
      O   in hun eentje 

 

3.  Wilde konijnen …    O   zijn erg lui 
O rennen graag heen en weer 

 

4. Een konijn dat rechtop staat, is …        O   nieuwsgierig 
O   rekt zich alleen maar uit 

 

5. Wat doet een konijn bij gevaar?  O   slaat met de achterpoten 
O   roept naar de andere konijnen 

 

 

6. Wat betekent het in de natuur voor O  niks bijzonders 
voor een wild konijn als hij vastgepakt O  dat hij opgegeten gaat worden  

en opgetild wordt? 

 

 

7. Wat betekent het als een tam konijn  0  dat hij het koud heeft 

uit zich zelf tegen je aan komt liggen? 0  “wij zijn vriendjes, jij en ik” 

 

 

8. Pasgeboren konijntjes zijn … O   helemaal bloot 
O   hebben al een vachtje 

 

 

9. Een tam konijn leeft het liefst …..  O   in zijn eentje 
O   met z’n tweeën of in een groep   
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Leeftijd …………………………………………………… 
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10. Tamme konijnen kun je het beste …. O   buiten houden, in een flinke ren met schuilhok  
O   binnen houden, in een grote plastic kooi  

 

 

 

 

 

 

11. Welke tamme konijnen kunnen niet  O   mannetjes 

samen gehouden worden?   O   vrouwtjes     

      O   vrouwtjes met een gecastreerd mannetje 

 

12. Kun je tamme konijnen die elkaar niet  O   ja, meestal wel maar daar moet je wel  
kennen, aan elkaar laten wennen?             de tijd voor nemen 
      O   nee, dat lukt nooit 

 

13. Wat kun je een tam konijn beter niet  O  wortel 
al te veel geven?    O  sla 

      O  hooi 

 

14. Kun je een tam konijn zindelijk maken? O   vaak wel 
      O   nooit 

 

15. Noem minstens 3 verschillen bij de foto’s van het wild konijn en het tamme konijn? 
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