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                         DIERENCADEAUTJES - 

VOERSPELLETJES VOOR KONIJN EN CAVIA 
 
 
 
 

 

OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN 

 



KINDEREN MAKEN GRAAG EEN DIER BLIJ. MAAR WAT VINDT EEN DIER 
ECHT LEUK? WE MAKEN ZELF CADEAUTJES DIE PASSEN BIJ KONIJNEN 
EN CAVIA’S EN BIEDEN ZE AAN OP DE KINDERBOERDERIJ OF IN HET 
ASIEL.  
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INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT 

Doelgroep: Onderbouw en middenbouw (4 tot 9 jaar) 

Lesdoel: Kinderen leren hoe je een dier blij maakt, wat een dier leuk vindt en hoe je 

zelf een goed cadeautje voor een dier maakt. 

Tijdsduur: 6 uur over twee dagen verspreid. 

Tijdstip: Rond dierendag of naar eigen keuze. 

Nodig: Onbewerkte raffia, onbewerkt sisaltouw, hooi, wortelen, lege wc-rolletjes en 

ander knutselmateriaal (zie activiteit 4). Indien mogelijk in verband met koel 

bewaren: groente zoals andijvie en witlof, in overleg met kinderboerderij of 

asiel/opvang; koelbox.  

Facultatief voor de onderbouw: Prentenboek ‘Supervrienden: Een bijzondere 

wens’ van Fiona Rempt, verkrijgbaar als E-book. 

 

 

 

 

Voorbereiden:  

• De cadeautjes kunnen worden aangeboden aan de dieren op een kinderboerderij in de buurt. 

Maak hierover ruim van tevoren afspraken met de kinderboerderij en vraag wat er mogelijk 

is (zoals wat voor voer/groenten mogen de dieren hebben, kan er in de hokken iets 

opgehangen worden). 

• Is er in uw omgeving een opvang of asiel met knaagdieren en konijnen? Dan kunt u wellicht 

ook daar de cadeautjes brengen. Maak vooraf duidelijke afspraken (adressen vindt u via 

www.ikzoekbaas.nl, www.dierenasiels.com of www.konijnenbelangen.nl). 

• Kopieer voor elk kind een werkblad. 

• Snijd voor activiteit 4 vooraf staafjes en dunne schijfjes wortel. Maak in de wortelschijfjes een 

gaatje, bij grote schijfjes kan dat met een appelboor, maar het kan ook met een mesje of 

een breinaald. 
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1. BOEKJE “EEN BIJZONDERE WENS” 

 

[Facultatief voor de onderbouw]Lees met de kinderen dit boekje over hoe de vriendjes van slak hem op 

zijn verjaardag precies geven wat hij zo graag wilde. 

 

2. IEDEREEN KRIJGT GRAAG CADEAUTJES 

 

Praat met de kinderen over cadeautjes krijgen: Wat vind je leuk om te krijgen? Met welk cadeautje was 

jij erg blij? En met welk cadeautje minder? Hoe verzin je wat voor cadeautje je aan iemand geeft, 

bijvoorbeeld op zijn verjaardag? Iedereen wil het liefste een cadeautje dat bij hem past. Als je krijgt 

wat je graag wilt hebben, word je daar blij van. En als jij iemand iets geeft en diegene is daar blij mee, 

word je zelf ook blij. Het is fijn om iets te krijgen, maar ook om iets te geven. 

 

3. WAT STAAT ER OP HET VERLANGLIJSTJE VAN EEN DIER? 

 

Bespreek: Als we een dier blij willen maken, geven we hem graag een cadeautje. Maar een dier is geen 

mens. Waar maak je een dier echt blij mee? Ook een dier wil graag een cadeautje dat bij hem past. 

Hoe weet je wat er bij een dier past? Dan kijk je naar wat een dier nodig heeft en naar wat een dier 

graag doet. Laat de kinderen voorbeelden geven van wat dieren leuk of lekker vinden. 

 

Werkblad groep 1,2,3: Hier staan plaatjes van dieren en daar omheen voorwerpen of activiteiten. 

Laat de kinderen een cirkel zetten om de dingen die goed bij het dier passen, en een streep zetten door 

de dingen die niet goed bij het dier passen. Daarna kunnen ze de plaatjes kleuren. 

Werkblad groep 4 en 5: Hier staan dierenspullen die geschikt kunnen zijn voor honden, katten of 

konijnen. Laat de kinderen achter deze spullen zetten voor wie ze geschikt zijn. Sommige zijn maar 

voor 1 soort geschikt, andere voor meer dan 1, of voor geen enkel dier. Bij opdracht 2 moeten de 

kinderen invullen wat de dieren graag doen. Kunnen ze zelf nog extra dingen bedenken? 

 

4. CADEAUTJES MAKEN VOOR KONIJNEN EN CAVIA’S 

 

Konijnen en cavia’s zijn leuke huisdieren. Maar ook in de kinderboerderij of in het asiel zitten vaak 

konijnen en cavia’s. Die willen ook wel eens een cadeautje krijgen. Daarom gaan we zelf cadeautjes 

maken die goed bij een konijn of een cavia passen. 

 

Bespreek: Konijnen en cavia’s houden van hooi en van groente. Dat is gezond. Ze vinden het ook heel 

leuk om naar eten te zoeken. Dat maakt het eten spannend, veel leuker dan saai uit een bakje. Ze 

houden ook van knagen en knabbelen. Daarvoor hebben ze scherpe, lange tanden. We maken dus 

cadeautjes waarbij de dieren iets moeten doen om hun eten te krijgen. 

 

Er wordt een aantal mogelijkheden gegeven, laat de kinderen kiezen of laat hen zelf iets ontwerpen met 

de aangeboden materialen. Bespreek vooraf wat de kinderen gaan maken, let er op dat het veilig is 

voor de dieren. Gebruik geen giftige materialen, scherpe onderdelen, wol, katoen of synthetisch draad, 

lijm, plakband of elastiek en blijf er bij als het aan de dieren gegeven wordt. Zorg dat de dieren niet 

met hun tanden ergens achter blijven hangen en dat de materialen geen kwaad kunnen als er aan 

geknabbeld wordt. 
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Bij de voorbeelden wordt gebruik gemaakt van onbewerkte raffia en sisaltouw, ongekleurde wc-

rolletjes, kranten, lage kartonnen dozen of deksels. Voor sommige cadeautjes kunnen voerbrokjes 

gebruikt worden, vraag bij de kinderboerderij of het asiel na welke u kunt gebruiken (wellicht kunt u 

daar wat brokjes afhalen?). 

Bij het maken van sommige cadeautjes moeten de kinderen knopen leggen. Een mooie gelegenheid 

voor de jongere kinderen om dat eerst nog eens te oefenen! Laat de kinderen elkaar helpen. 

 

Kijk voor beeldmateriaal over voerverrijking op licg.nl bij ‘www.licg.nl/konijnen-en-

knaagdieren/voedselverrijking-en-spelletjes-voor-konijnen-en-knaagdieren/’ en zoek op youtube.com 

op ‘hooibal konijn’ voor een demonstratiefilmpje. 

 

Een hooi-pakketje 

Neem een staafje wortel. Vouw daar een pluk hooi omheen. Knoop er een draadje 

raffia omheen zodat het hooi bij elkaar wordt gehouden. Steek tussen het raffia-

touwtje nog een paar kleine staafjes wortel. Doe er nog een laagje hooi omheen en 

bindt dat weer bij elkaar met raffia. Pak een wortelschijfje en rijg het aan een 

raffiadraad. Bind die om het hooipakketje. 

 

Rolletjes met lekkers 

Knip wc-rolletjes in de lengte open maar zorg dat ze hun rol-vorm behouden. Duw nu 

hooi in het rolletje en steek er wat staafjes wortel tussen. Laat het hooi aan beide 

kanten een eind uitsteken. Dit kan ook met hele (niet opengeknipte) rolletjes, dat is 

iets moeilijker, gebruik die niet bij kleine cavia’s omdat ze in het rolletje vast kunnen 

komen te zitten. 

 

“Koekhappen” voor konijnen en cavia’s 

Neem een stuk sisaltouw, dat komt horizontaal bovenin het hok te hangen. Pak ook 

een paar raffia-draden. Knoop aan het sisaltouw een paar raffiadraden die omlaag 

hangen als je het sisaltouw ophangt. Knoop nu onderaan de raffiadraden dunne, dus 

makkelijk kapot te trekken wortelschijfjes, hooistrikjes en vlak voor het geven 

eventueel nog andere geschikte groenten (Hooistrikje maken: knoop een stukje 

raffiadraad om een plukje hooi zodat er een soort strikje ontstaat.). Dit moet niet te 

hoog worden gehangen, dan wordt het snel te moeilijk. 

 

Grabbelen 

Maak een ‘grabbelbak’ van een deksel van een schoenendoos of een andere lage doos 

waar de dieren zelf gemakkelijk in kunnen lopen, vul die met één laag krantenproppen 

en strooi daartussen kleine stukjes wortel of wat brokjes. Dit kan ook met reepjes 

krant in plaats van met proppen. 

 

Voer-variaties: 

Overleg met de kinderboerderij of het asiel welke groenten mogelijk zijn, bijv. witlof, andijvie, 

peterselie (in pot zodat het lang goed blijft) of het loof van de wortels: geef geen groenten die de 

dieren niet gewend zijn. Voeg deze groenten vlak voor het geven toe aan de cadeautjes, anders worden 

ze slap. Gebruik eventueel een koelbox. Let op dat er geen slechte stukjes aan de groenten zitten, daar 

kunnen de dieren buikpijn van krijgen. 

 

 

 



 

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren biedt onafhankelijke en betrouwbare informatie 

over het houden van huisdieren. 

 
Versie: september 2019   ©LICG 

 
Kijk voor de meest recente informatie op www.licg.nl 

 
 

5. UITDELEN OP KINDERBOERDERIJ OF ASIEL 

Er kan kruidenhooi gebruikt worden, bijvoorbeeld met gedroogde paardenbloemen. 

 

Verse, onbespoten wilgentakken zijn ook geschikt om een traktatie mee te maken. Aan de takken kunnen 

met raffia wortelschijfjes of hooistrikjes worden gebonden. De takken zelf zijn prima  

knaagmateriaal. 

 

 

 

 

Ga met de kinderen naar de kinderboerderij of het asiel om de cadeautjes aan te bieden. Zorg voor 

voldoende begeleiding zodat de kinderen in kleine groepjes kunnen kijken naar de dieren. Laat een 

medewerker van de kinderboerderij of het asiel de cadeautjes in de hokken leggen of hangen. 

 

Kijk samen met de kinderen wat de dieren met de cadeautjes doen. Gaan ze er meteen heen? Of vinden 

ze het spannend? Eten ze het lekkers op? Hoe pakken ze dat aan? Gebruiken ze hun pootjes, hun neus, 

hun tanden? 

 

Het is leuk om wat meer over de dieren te vertellen. Informatie daarvoor haalt u uit de 

Huisdierenbijsluiters van het LICG op www.LICG.nl of de LICG spreekbeurten op kids.licg.nl. 

 

Let op: haal na afloop touwen, lege doosjes en krantenproppen uit de verblijven om te voorkomen dat 

de dieren het opeten of er aan blijven hangen.  

 

6. NABESPREKEN 

 

Praat nog even na over wat de kinderen gezien hebben. Waren de dieren blij met de cadeautjes? Hoe 

zag je dat? Wat deden ze er mee? 


