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1. Een ei hoort erbij
Veel dieren leggen eieren: vogels en vissen.
Maar ook insecten leggen kleine eitjes.
Uit dat eitje komt een klein diertje.
Dat lijkt helemaal niet op de vader of moeder.
Het diertje verandert nog een keer.
Dan pas lijkt het op de ouders.
Reptielen, zoals slangen, leggen ook eieren.
De eieren zijn wit, maar de schaal is minder hard
dan het ei van een vogel.
In dit boek lees je meer over dieren die eieren
leggen.
Ook vind je dit plaatje op elke bladzijde:
Klik er op! Dan zie je een filmpje.

Zo groeit het kuiken in de luchtkamer.
2. De kip en het ei
De hen, zo heet het vrouwtje bij
kippen, legt een ei.
Dat doet de hen bijna elke dag.
Soms bevrucht het mannetje (de haan)
de hen.
Dan groeit er in het ei een piepklein kuiken.
de dooier
Dat gebeurt in de luchtkamer van het ei.
In het ei zitten de dooier en het eiwit.
de luchtkamer
Dat is het eten van het kuiken.
het eiwit
Het kuiken groeit maar door.
het kuiken

de schaal

Na drie weken is het zover.
Het kuiken is te groot en wil uit het ei.
Met zijn snavel maakt het de schaal van het
ei kapot .
Dat is een heel gedoe.
Het kuiken kruipt doodmoe uit het ei.

de rups

3. Eitjes op een blad
De vlinder legt ook eitjes. Ze zijn piepklein.
Het vrouwtje legt ze op het blad van een
plant.
Na een paar dagen kruipt er een kleine
rups uit.
Hij eet eerst de resten van zijn ei op.

de pop

de vlinder uit de pop

het eitje

Daarna gaat hij blaadjes eten.
De rups groeit en groeit maar door.
De rups is nu groot genoeg.
Hij gaat aan een tak hangen.
Hij pakt zich in met een draad.
Die draad maakt hij zelf.
De ingepakte rups heet nu een pop.
De pop hangt twee weken aan de tak.
Dan gebeurt er een klein wonder.
Uit de pop kruipt een prachtige vlinder.

4. Eieren in het zand

de zeeschilpad

De zeeschildpad leeft in de zee.
De moeder legt haar eieren op het strand.
Ze graaft er een diepe kuil
in het zand.
het nest

In die kuil, het nest, legt ze wel honderd eieren.
Elk ei is rond en een beetje zacht.
Met haar poten maakt de moeder de kuil dicht.
Daarna gaat ze weer terug naar zee.
De zon maakt de eieren warm. Na zestig dagen
komen de eieren uit.

Elk schilpadje vecht zich eerst uit het
ei. Daarna moeten ze nog het zand uit.
Boven op het strand rennen ze allemaal vlug richting zee.
Dat is de plek waar ze thuis horen.

Op weg naar zee

5. Op zoek naar een ei
De kievit leeft in de wei en op de akker.
Het vrouwtje legt daar haar eieren in
een nest.
Die eieren van de vogel zijn bruinig.
het nest
Ze zitten vol zwarte vlekken. Die kleur
valt niet op. Je ziet de eieren bijna niet.
de kievit
Mensen zoeken naar het ei van de
kievit.
het jong
Waarom?
Het is een soort sport. Vooral in Friesland.
het kievitsei
Je bent de winnaar als je als eerste het ei
van een kievit vindt.
Dat zoeken gebeurt in de lente.
Er mag maar vijf weken gezocht worden.
De kieviten worden natuurlijk onrustig van al
dat gezoek in de wei.

de luizenkam

6. Eitjes in je haar

Wat jeukt het op mijn hoofd? Ik word er gek van.
Die jeuk is al dagen aan de gang.
Moeder pakt de luizenkam.
Die kam gaat door mijn haar. In de tanden van de kam
zitten eitjes en neten.
de neet
de luis

De eitjes zijn gelegd door een hoofdluis.
Uit elk eitje komt een neet.
Die plakt aan een haar vast.
Elke neet verandert later in een luis.
Zo krijg je steeds meer luizen op je hoofd.
De hoofdluis bijt in het vel op je hoofd.

Zo zuigt hij bloed op. Dat is zijn eten.
Dat bijten zorgt voor die jeuk.
“Hebbes”, zegt moeder.
In de kam zit een dikke luis.

jeuk

de hoofdluis

7. Dure eitjes
De steur is een vis.
Mensen eten de eitjes van de steur.
Net zoals mensen ook het ei van de kip
opeten.
In dat ei zit dan natuurlijk geen kuiken.
In de eitjes van de steur zitten ook nog
geen jonge vissen.

de steur

de eitjes of kaviaar

de kaviaar

De eitjes van de steur zijn zwart of oranje. Die eitjes noem je kaviaar.
Kaviaar is een beetje zout. Het is ook heel duur.
Volwassen vrouwtjes gaan eerst op reis om de
eitjes te leggen.
Tijdens de reis worden ze gevangen door vissers.
Die halen de duizenden eitjes uit de buik van de
vis.

8. Van kikkerdril tot kikker
In de sloot drijft een grote pudding met witte stippen .
Het is kikkerdril. Het zijn de eitjes
van de kikker.
Elke zwarte stip is het begin van
een klein kikkervisje.
Het zwemt weg uit het kikkerdril.
Het ademt als een vis onder water.
Het kikkervisje gaat langzaam veranderen.
Je noemt het kikkervisje ook wel
een donderkopje.

de kikker

het kikkervisje

het kikkerdril

het donderkopje

Aan het lijfje groeien eerst de achterpootjes. Dan
komen de voorpootjes. Daarna valt de staart er af.
Nu is het een echte kikker.
De kikker leeft nu op het land en in het water.

9. Op de rug van moeder
Spinnen leggen veel kleine eitjes.
Ze worden goed verstopt.
De moeder laat de eitjes achter.
De spinnetjes zorgen voor zichzelf.
Bij de wolfspin gaat dat anders.
De wolfspin maakt geen web.
De spin besluipt zijn prooi op de grond.

jonge spinnen

de eizak

de wolfspin

Het vrouwtje draagt een witte bal bij zich.
Ze maakt die bal met draad uit haar achterlijf.
Die bal of eizak zit vol met kleine eitjes.
De jonge spinnen kruipen later uit hun eitje.
Daarna klimmen ze op de rug van moeder.
Ze reizen mee op haar rug, totdat ze groot
genoeg zijn.
Daarna gaan ze voor zichzelf zorgen.

10. Een giftig jong

de eieren

Slangen leggen ook eieren.
De schaal is een beetje zacht.
De moeder zorgt niet voor de eieren. Ze vertrekt.
jonge koningscobra’s

Er is één soort slang die dat wel doet.
Dat is de koningscobra.
Deze slang maakt een echt nest.
In het nest legt ze ongeveer 30 eieren.
De moeder blijft goed in de buurt.
Elk dier dat de eieren wil stelen, kan
beter oppassen.
de koningscobra

De koningscobra is erg giftig. Ze eet andere slangen.
Dan komen de eieren uit.
De moeder gaat nu heel vlug weg
Zo eet ze niet per ongeluk haar eigen jongen op.
De jonge cobra’s zijn na de geboorte gelijk giftig.

11. Een vreemde vogel
De koekoek is een beetje een vreemde
vogel. Waarom?
Alle vogels maken een nest, maar de
koekoek niet.

de koekoek

De koekoek zoekt een mooi nest uit.
Het nest is van een ander soort vogel.
Die soort is vaak kleiner dan de koekoek.
In het nest van die vogel liggen al eieren.
De koekoek legt er brutaal zijn ei bij.
het koekoeksei

Het ei ziet er heel anders uit. De nieuwe
moeder ziet het niet. Dan komen de eieren uit.
Het koekoeksjong is een stuk groter. Het heeft
honger en gooit de andere jongen het nest uit.
Nu is al het eten voor het koekoeksjong.
De moeder voert het jong insecten. Ze merkt
niets.

de moeder

het koekoeksjong

de eieren

12. Bij moeder in de bek
De zeekrokodil zorgt goed voor haar eieren.
Ze maakt een nest van modder en bladeren.
Het nest is in de buurt van het water.
Zo kan ze de eieren goed in de gaten houden.
In het nest liggen ruim 50 eieren. Net als bij
de slang en de schildpad is de schaal zacht.
de zeekrokodil

In de bek bij moeder

Na drie maanden komen de eieren uit.
De jonge krokodillen maken een piepend geluid. De moeder verschijnt bij het nest.
Ze graaft met haar poten het nest open.
De jonge krokodil breekt de schaal open. Hij
kruipt uit het ei.
De moeder neemt het jong voorzichtig in
haar bek.
Zo draagt ze al haar jongen veilig naar zee.
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Werkblad: Een ei hoort erbij! Over dieren uit een ei

de wei

.

het blad

.

.

. .

1. Welke dieren leggen eieren? Zet een kruisje in
het hokje.

3. Waar leggen deze dieren hun eieren. Maak de
woorden vast aan het goede plaatje.

.

de waterkant

..

goed
/fout

2. Is de zin goed of fout?
de sloot

.

het strand

.

.

.

A. De eitjes van de steur noem je kaviaar. goed/fout

de haren

B. Alle spinnen zorgen goed voor hun jongen. goed/fout
C. Een kuiken groeit in de dooier van het ei. goed/fout

E. Kievitseieren kun je snel vinden. goed/fout

.

D. Een rups verandert in een pop. goed/fout
F. Jeuk krijg je van de eitjes van de hoofdluis. goed/fout
H. De koekoek bouwt zijn nest hoog in een boom.

goed/fout
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.

G. Kikkers zorgen goed voor hun jongen. goed/fout

Antwoorden: Een ei hoort erbij! Over dieren uit een ei

de wei

.

het blad

.

.

. .

1. Welke dieren leggen eieren? Zet een kruisje in
het hokje.

3. Waar leggen deze dieren hun eieren. Maak de
woorden vast aan het goede plaatje.

.

de waterkant

..

goed
/fout

2. Is de zin goed of fout?
de sloot

.

het strand

.

.

.

A. De eitjes van de steur noem je kaviaar. goed/fout

de haren

B. Alle spinnen zorgen goed voor hun jongen. goed/fout
C. Een kuiken groeit in de dooier van het ei. goed/fout

E. Kievitseieren kun je snel vinden. goed/fout

.

D. Een rups verandert in een pop. goed/fout
F. Jeuk krijg je van de eitjes van de hoofdluis. goed/fout
H. De koekoek bouwt zijn nest hoog in een boom.

goed/fout
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G. Kikkers zorgen goed voor hun jongen. goed/fout

