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Ei ... ei!
"We eten vanavond nasi. Daar smaakt wel een
gebakken eitje bij," zegt moeder. "Wendy, ga jij even
naar het kippenhok?" Suzanne loopt met Wendy mee.
In het kippenhok zitten vijf hennen op het nest. Wendy
schuift haar hand onder een kip en haalt een ei tevoor-
schijn. "Vind je dat niet zielig?", vraagt
Suzanne. "Nee hoor, de kippen leggen elke dag een
ei. Meestal in het nest, maar soms gewoon ergens op
de grond." "Hier zit nog een kip," zegt Suzanne. "Laat
haar maar broeden. Ze heeft al een nest vol eieren.
Daar komen over een week kuikens uit."

Kippen leggen net zo lang door, tot er ongeveer tien eieren in het nest liggen. Haal je een ei weg,
dan legt de hen er een nieuwe voor in de plaats. Als het legsel klaar is, begint de kip te broeden.
Alleen als er een haan bij de kippen woont, komt uit een ei een kuiken.

Opdracht 1:
Bekijk de tekening. Een ei bestaat uit verschillende
delen. Schrijf de namen ervan in de goede zin. Kleur de
delen zoals tussen de haakjes staat aangegeven.

De (bruin) is gemaakt van kalk.
Tussen de schaal en de rest van het ei zit een
(rood).
De (geel) is geel en rond.
De dooier drijft in het (lichtblauw).
Het (oranje) zorgt ervoor dat de
dooier niet tegen de kant botst.
In de (groen) zit lucht.

In het lichaam van de kip groeien de eieren één
voor één.
Volg de weg van het ei in de tekening.
Begin bij 1:

1 Een eitje begint aan haar reis.
2 Er komt er een laagje eiwit om de dooier.
3 De dooier en het eiwit worden verpakt in

een eivlies.
4 Hier krijgt het ei een schaal van kalk.
5 Het ei is klaar en kan worden gelegd.
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Eruit !
Nadat de eieren zijn gelegd, worden ze door de hen uitgebroed. In het ei heeft een kuiken drie
weken nodig om te groeien. Het leeft van het eigeel in de dooier. Dat is z'n voedsel. De dooier
wordt dus geen kuiken, zoals veel mensen wel denken!
Behalve voedsel heeft een ongeboren kuiken ook lucht nodig. Daarom zitten er in een eischaal
piepkleine gaatjes. En in het ei zit zelfs een voorraadje lucht: in de luchtkamer.

Opdracht 2:
De plaatjes hieronder laten zien hoe een kuiken groeit in het ei. Wat is de goede volgorde?
Schrijf de letters in die volgorde op.

Nu lees je:

De eischaal is erg stevig.
Een kuiken dat uit het ei wil breken,
heeft veel kracht nodig. Het heeft
zelfs een stuk gereedschap om de
schaal kapot te maken.
Op de snavel zit een stevige punt: de
eitand. In tekening H kun je die
goed zien. Met die eitand hakt het
kuiken een gaatje in het ei, en nog
één, en nog één ...

Tenslotte breekt de schaal.
Het kuikentje wordt geboren.
Eerst is het nog kletsnat van het
eivocht, maar het droogt snel.
Daarna gaat het kuiken op zoek naar
voedsel. Na zoveel inspanning lust je
wel een hapje!

eitand
R C H

T V U

7© natuur buiten-gewoon

Op eigen benen!
De kuikens van een kip worden niet gevoerd door
hun ouders. Ze zorgen direct voor zichzelf. Er zijn
meer vogels waarvan de jongen direct voor
zichzelf kunnen zorgen.
Veel van die vogels maken hun nest op de grond.
De eieren hebben een kleur die lijkt op die van de
omgeving. Zo valt het niet op als het nest even
wordt verlaten.

Jonge vogels, die in zo'n nest worden geboren, hebben meteen veren. Net als de kuikens van een
kip. Ze kunnen al zien en lopen. Dat is ook nodig, want er zijn veel gevaren.
Vroeger gebruikte men het woord vlieden voor vluchten. Daarom noemen we jonge vogels, die
direct na hun geboorte het nest verlaten: nestvlieders.

Er zijn ook vogels die kaal zijn als ze worden geboren. Hun oogjes gaan pas na een paar dagen
open. Zij worden lang verzorgd door de ouders. Die zijn de hele dag druk met het brengen van
voedsel. Ook wordt het nest schoongehouden. Het nest is goed verborgen. En soms is er een heel
bouwwerk van gemaakt. Kijk maar eens naar de tekeningen!
Jongen die een tijdlang in het nest worden verzorgd, noemen we: nestblijvers.

Opdracht 3:
Bekijk deze tekeningen. Zijn het jongen van nestblijvers of nestvlieders?
Streep het verkeerde woord door.

nestblijver / nestvliedernestblijver / nestvlieder nestblijver / nestvliedernestblijver / nestvlieder

kievitseieren

huiszwaluw bonte specht aalscholver

pimpelmeeseend merel kievit



4.
Bijna niemand weet hoe het jong van een bos- of ransuil heet. Jij straks wel! Maar dan moet je 
wel even onderstaande puzzel oplossen.
Als je alles hebt ingevuld lees je onder het pijltje de naam van een uilskuiken.

1 Stevige punt bovenop de snavel van een kuiken.
2 Het jong van een schaap.
3 Het jong van een kip.
4 Een jong poesje heet . . .
5 Een pasgeboren paard.
6 Het jong van een koe heet . . .
7 De naam van het eigeel in een kippeëi.
8 Veel vogels worden geboren in een . . . 
9 Een klein varkentje heet . . .

Oplossing:    _____________________________

De naam van een jonge bos- of ransuil luidt  ______________.  Ze hebben deze naam gekregen 
omdat ze, als ze uit het nest vallen, via de takken weer terug kunnen klauteren.
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