Blij uit het ei

LESMATERIAAL
Een pakket met lesmateriaal in aansluiting
op het prentenboek Blij uit het ei

blij uit het ei

Lesmateriaal bij Blij uit het ei
Toelichting
Bedankt voor het downloaden van dit lespakket. Dit lespakket is
bedoeld om te gebruiken naar aanleiding van het verhaal Blij uit
het ei. Het verhaal gaat over een kip die voor het eerst een ei moet
uitbroeden, maar geen geduld heeft. Als het kuiken uit het ei
komt is de moeder net weg en is het kuiken alleen.
Het verhaal in combinatie met het lesmateriaal biedt alle
mogelijkheid om met peuters en kleuters op een betekenisvolle
manier aan het werk te gaan. Het niveau van het materiaal is
wisselend, maar over het algemeen geschikt voor kinderen tussen
de drie en zes jaar.
Het verhaal Blij uit het ei is op verschillende manieren beschikbaar
gesteld. Je vindt dit verhaal digitaal op
www.onderwijsstudio.nl of op YouTube. Daarnaast is Blij uit het ei
verkrijgbaar als prentenboek.
Het verhaal Blij uit het ei is speciaal geschreven voor het
gebruik in onderwijs en kinderopvang. De werkbladen mogen
vrij gekopieerd worden voor educatieve doeleinden of voor
thuisgebruik. Alle illustraties en teksten in dit document zijn door
De Onderwijsstudio ontwikkeld. Het is daarom niet toegestaan dit
lesmateriaal verder te verspreiden anders dan voor eigen gebruik.
We hopen dat dit materiaal aan je verwachtingen voldoet. Voor
vragen, opmerkingen of ideeën kun je mailen naar
info@onderwijsstudio.nl.
Veel succes!
Team Onderwijsstudio

ACTIVITEITEN
Spel en beweging
Idee

Blij uit het ei is eerder gepubliceerd door Leskist.nl.
Dit lesmateriaal is een aangepaste versie van het
eerder vrijgegeven materiaal.

Knutselen
Kring en gesprek
Werkblad
Achtergrond
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Themawerk rond Blij uit het ei
In bijna elke kleutergroep wordt jaarlijks gewerkt over het thema Boerderij, Lente of een
aanverwant thema. Het boekje Blij uit het ei kan hier goed bij gebruikt worden. Daarnaast
bevat het verhaal diverse beschrijvingen van emoties, waar aandacht aan besteed kan worden.

Educatieve elementen
Emoties: Een ei uitbroeden. Dat is iets nieuws voor kip. Ze vindt het spannend, is
ongeduldig en onzeker. Als kuiken uit het ei komt is er verwarring en ook een traantje.
Uiteindelijk loopt het verhaal blij af. Alle reden om met de kinderen te praten over de
emoties in het boekje en deze in een rollenspel na te spelen.
Seizoen: In het voorjaar komt alles weer tot leven. Door het verhaaltje voor te lezen in
het voorjaar kun je aandacht geven aan jong leven en voortplanting van dieren.
Boerderij: Werk je over het leven op de boerderij of over boerderijdieren? Dan mag de
kip zeker niet ontbreken. Hoe ziet een kip er eigenlijk uit en hoe wordt deze verzorgd?
N.a.v. het verhaaltje kun je hiermee aan de slag.
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Kringgesprekken
Lees het boekje Blij uit het ei voor en voer verschillende gesprekken met de kinderen. Gebruik
onderstaande vragen voor diverse gesprekjes, klassikaal, in een klein groepje of individueel.
N.a.v. Blij uit het ei kun je de volgende vragen gebruiken:

•
•
•
•
•
•

Wat vindt Kip raar?
Wat moet Kip doen?
Waarom is Kip ongeduldig?
Ben jij wel eens ongeduldig?
Wat zou jij doen als je uit het ei kwam?
Waarom is Kuiken weggelopen?

Over kippen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Wie heeft er zelf kippen?
Hoe ziet een ei er uit?
Zit er in elk ei een kuikentje?
Waarom broedt een kip?
Hoe lang duurt het voordat er een kuiken uit komt?
Wat weet je nog meer van kippen?
Welke dieren leggen nog meer eieren?
Welke dieren leggen geen eieren?

Over emoties:

•
•
•
•
•
•
•
•

Waarom mist Kuiken zijn mama?
Mis jij je mama wel eens?
Wanneer mis jij je mama?
Hoe voelt dat als je mama mist?
Komt Kuiken wel weer bij mama?
Hoe vinden ze elkaar weer?
Hoe voelt Kuiken zich als hij bij mama is?
Voel jij je ook net als Kuiken als je weer bij mama bent?
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Gevoelens
Gevoelens
Opdracht:
Kijk goed naar het eerste plaatje in elke rij. Hoe voelt het kuikentje of de kip zich?
Kleur het gezichtje dat bij het eerste plaatje past.
Opdracht: Kijk goed naar het eerste plaatje in elke rij. Hoe voelt het kuikentje/ kip zich? Kleur het
gezichtje dat bij het eerste plaatje past.
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Hoeveel
Hoeveel
tel tel
je?je?
Opdracht:
het dieren
aantal in
dieren
en stempel
het
juiste aantal
in het
lege
vak.eerste vak.
Opdracht:
Tel hetTel
aantal
het tweede
vak en
stempel
het juiste
cijfer
in het

lesmateriaal Digiprentserie

blij uit het ei

In de goede volgorde
Werkblad: In goede volgorde
Opdracht: Hoe ging het verhaaltje ook alweer? De plaatjes zijn door elkaar geraakt. Knip de
plaatjes uit en plak de plaatjes in goede volgorde op. Weet je het niet meer? Kijk dan nog even
Opdracht: Hoe ging het verhaaltje ook alweer? De plaatjes zijn door elkaar geraakt. Knip de plaatjes
naar het filmpje van Blij uit het ei op YouTube.
uit en plak de plaatjes in goede volgorde op. Weet je het niet meer? Kijk dan nog even naar het filmpje
op Digiprent.nl
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Kleurplaat
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Benodigdheden

Prentenboekje Blij uit het ei, kleine kartonnen bordjes, verf, kwasten,
schorten, bloempotjes (koffiebekertjes), gekleurd papier, lijm, takjes of stro

Werkwijze

blij uit het ei
N.a.v. het prentenboekje Blij uit het ei wordt het kuikentje in het nest gemaakt.

Kuiken in zijn nestje

Verf een klein kartonnen bordje bruin en laat de verf drogen. Neem een klein

Maak een kuiken
in zijn
Wat heb jekoffiebekertje.
nodig? KleineScheur
kartonnen
bordjes,
bloempotje
of nest.
een kartonnen
kleine
stukjes verf,
geel kwasten,
papier
schorten, bloempotjes,
koffiebekertjes),
gekleurd
papier,
lijm,
takjes
of
stro
en plak de stukjes op het bloempotje. Geef het kuikentje oogjes en een

snavel. Plak eventueel gele veertjes tegen de zijkanten van het bloempotje.
Verf een klein kartonnen bordje bruin en laat de verf drogen. Neem een klein bloempotje of
Zet het
bloempotje op
op het
bordje
en legkleine
er stro
omheen.
een kartonnen
koffiebekertje
en de
zetkop
dit op
de kop.
Scheur
stukjes
geelHet
papier en plak
de stukjes kuikentje
op het bloempotje.
Geef
het
kuikentje
oogjes
en
een
snavel.
Plak
eventueel
gele
zit nu lekker in zijn nestje.
veertjes tegen de zijkanten van het bloempotje. Zet het bloempotje op het bordje en leg er stro
omheen. Het kuikentje zit nu lekker in zijn nestje.
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Kip en kuiken
Kip en kuiken zijn elkaar kwijt en vinden elkaar weer. Maak er een mooi werkje van, waarmee
je het verhaal in twee plaatjes weergeeft. Hoe?
Vouw een groot vel papier in de breedte dubbel en knip het papier over de vouwlijn door
midden of maak gebruik van een snijmachine zodat je een lange strook krijgt. Vouw het papier
dubbel. Vouw zowel de linker- als de rechterkant naar het midden en maak een scherpe
vouwlijn.
Plak zowel in de binnenkant als aan de buitenkant van het papier een groene strook papier
(gras). Neem voor mama Kip twee dezelfde cirkels en plak mama aan de linkervoorkant. Neem
voor Kuiken twee kleinere cirkels en plak Kuiken aan de rechterkantvoorkant van het papier.
Let op: Mama kijkt een andere kant op dan Kuikentje. Geef mama een hanenkam van kleine
ronde plakkertjes, een oogje, snavel en pootjes en geef kuikentje een krul, oogje, snavel,
pootjes en een traan.
Doe dit op dezelfde manier aan de binnenkant. Kip en Kuiken komen weer lekker bij elkaar. Ze
In de binnenkant van het papier komen mama en Kuikentje weer lekker bij
kijken elkaar aan en ze zijn tevreden.
elkaar. Ze kijken elkaar aan en ze zijn tevreden. Plak mama in het midden
van het papier en plak Kuikentje ook in het midden van het papier.
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Voorbereidend schrijven - Kuiken wil naar mama
Opdracht: Kuiken wil naar mama Kip. Volg met een stift het weggetje naar mama Kip.
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Kralenplank Kip

Kralenplank – Kip
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Rollenspel
Speel in een rollenspel het verhaal Blij uit het ei na.
Wat heb je nodig? Ei, groen kleed, wit kleed (ei), nestje (hoepel met takken), prentenboek of
video van het verhaal.
De kinderen zitten in een hoefijzervorm in de kring. Vertel de kinderen dat jullie samen het
verhaal na gaan spelen. Lees het verhaal nog een keer voor of laat de video zien. Verdeel de
drie rollen en speel het spel.
Rollen: Mama Kip – buurvrouw Kakel – Kuiken
Laat het kind dat Kuiken speelt onder een wit kleed liggen. Een van de kinderen is mama Kip
en staat in het gras (groen kleed). Op het groene kleed ligt een hoepel met eventueel takken of
stro. Dit is een nest waar Mama Kip broedt. Er komt een ei uit het lijf van mama Kip. Wat moet
je daar nu mee doen? Een ander kind is buurvrouw Kakel en vertelt wat mama Kip met het ei
moet doen. Er is ook nog de rol van Kuikentje. Het komt uit het ei en gaat aan de wandel, maar
dan mist het de moeder.
Reflecteer samen met de kinderen het spel en speel het eventueel met andere spelers
opnieuw.

lesmateriaal Digiprentserie

blij uit het ei

Stempelen kip
Werkblad: Stempelen
Stempel of schrijf het woord kip

Opdracht: Stempel het woord kip met letterstempels in het vak en kleur de kip.

kip
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kinderen. Elk kind krijgt twee kaartjes. Houd zelf de linkerkant van de kaartjes.
Noem het rijmwoord dat op één van de kaartjes staat. Een van de kinderen
heeft dat rijmwoord op zijn/haar kaartje staan en houdt deze omhoog. Dat
kind noemt het rijmwoord.
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Rijmkaartjes (1)
Rijmkaartjes

ei

blij

wip

kip

broed

hoed

appelmoes

poes

roos
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Rijmkaartjes (2)

slaap

schaap

kraan

haan

uit

spuit

huil

uil

haard

paard
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Waar
staat kip?
Werkblad:
Waar staat kip?
Zie jij het woord kip? Zet er een cirkel om.
Opdracht: Lees de onderstaande woordjes en kleur het goede woordje kip.

kip

dik

lik

kip

mik

kip

kin

kip

kim

kip

kit

bik

hik

mik

kip

kil

wip

tip

jip

kip

kip

tik

lik

hip
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Werkblad: Zoek de verschillen

Zoek de 6 verschillen

Opdracht: Kijk goed naar de twee plaatjes. Ze zijn niet precies hetzelfde. Zie jij de 6 verschillen? Zet
een rondje om de 6 verschillen.

lesmateriaal Digiprentserie

blij uit het ei

Bewegingsspel ochtendgymnastiek
Als het Kip allemaal te lang duurt gaat ze ochtendgymnastiek doen. Maar wat is
ochtendgymnastiek? Praat er even met de kinderen over en bedenk samen een leuke
bewegingsoefening.
Alle kinderen liggen in hun nestje en worden wakker.
Ze rekken zich uit.
Ze gaan staan en springen een keer omhoog.
Ook strekken ze hun armen of staan op één been.
Ze draaien een rondje
Ze ....
Laat de kinderen om de beurten een oefening bedenken om goed in beweging te komen en de
spieren warm te maken. Net als Kip.
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Blij uit het ei – Stokpoppen kip en kuiken

Stokpoppen Kip
Doel

Nieuwsgierig zijn, voorstellingsvermogen en creativiteit, gereedschappen en
Maak Kip en
kuiken als stokpoppen.
technieken

Wat heb je nodig? Twee ronde cirkels, twee stokken, wiebeloogjes, gekleurd papier, lijm, schaBenodigdheden
Blij uit het ei, twee ronde cirkels, twee stokken, wiebeloogjes,
ren, stukjesPrentenboekje
stof of veertjes.

gekleurd papier, lijm, scharen, stukjes stof
Maak n.a.v. het verhaal Blij uit het ei de stokpoppen Kip en Kuiken.
Werkwijze Kip: Knip uitMaak
n.a.v.
verhaal
‘Blij
uit het
(ziekam.
www.digiprent.nl)
stokpoppen
papier
eenhet
ronde
cirkel,
snavel
enei’een
Plak de snavelde
aan
de zijkant van de
cirkel en dekip
kam
enbovenop
kuiken. de cirkel. Plak een wiebeloogje iets hoger dan de snavel. Knip kleine
stukjes stof in de kleur van het dier en plak ze op de kop van het dier. Je kunt eventueel ook
veertjes gebruiken, Plak de kop op een stok. Doe dit ook met het kuikentje en maak eventueel
Kip: Knip uit papier een ronde cirkel, snavel en een kam. Plak de snavel aan
buurvrouw Kakel.
de zijkant van de cirkel en de kam bovenop de cirkel. Plak een wiebeloogje
Maak tweetallen
en laat
met de
stokpoppen
verhaaltjes
aan
elkaar
vertellen.
Geef
iets hoger
dandedekinderen
snavel. Knip
kleine
stukjes stof
in de kleur
van
het dier
en
een beginzin zodat de gesprekjes op gang worden gebracht.
plak ze op de kop van het dier. Plak de kop op een stok. Doe dit ook met het

kuikentje en maak eventueel buurvrouw Kakel.
Variatie

Maak tweetallen en laat de kinderen met de stokpoppen verhaaltjes aan
elkaar vertellen. Geef een beginzin zodat de gesprekjes op gang worden
gebracht .
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Blij uit het ei
is deel 2 uit de Digiprentserie

Bestel Blij uit het ei en andere titels uit de serie via
www.onderwijsstudio.nl

Ook altijd op zoek naar
creatieve en educatieve
materialen voor kleuters?
Op Credu.nl vind je
de leukste materialen
voor school, kinderopvang en thuis!

