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Introductie en observatie
Lesdoelen
Kennismaken met de kip en de lichaamsdelen van de kip.

Organisatie
lesinhoud

groeperingsvorm
inleiding
kern A
kern B
verwerking
materiaal Milieueducatie
inleiding

materiaal zelf verzorgen
inleiding

voorbereiding
inleiding

tijdsduur
inleiding
kern A
kern B
verwerking

In de groep wordt de kip besproken en
daarna komen de ‘onderdelen’ in de
werkbladen terug.

kringgesprek
kringgesprek
met de hele groep
individueel / werkgroepen

* kippen in klapkooi
* werkboekjes Wizzkip

* pennen
* potloden, ev. kleurpotloden

* lees eerst de algemene informatie door
* oefen vooraf zelf het vasthouden van de
kip, houd de handen om de vleugels
* zet de lege kooi goed zichtbaar voor de
groep (maar laat de kip nog even in de
vervoerskist!)
* werkbladen kopiëren, werkboekjes
wizzkip zijn om uit te delen!

10 min.
15 min.
15 min.
15 min.

werkbladen
Observatie: De kip
werkboekje Wizzkip, kiplekker
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Inleiding
Er staat een lege kooi, die is voor 2 kippen. Voordat de kippen in de kooi gaan
eerst afspraken maken:
* iedereen blijft op de stoel zitten
* niet gillen, schreeuwen, enz.
* hoe lang blijft de kip in de groep?
* waar komt de kip vandaan?
* wat gaat er gebeuren (de opbouw van de les).
Haal de kippen uit het vervoerskistje en zet ze in de kooi.

Kern
A. Kringgesprek
* wat voor soort dier is het? (vogel)
* waaraan kun je dat zien? (snavel, veren, vleugels)
* zijn dit mannetjes of vrouwtjeskippen?
* hoe heet een mannetje, vrouwtje, jong? (haan, hen, kuiken)
* waarin verschilt een haan van een hen? (haan heeft langere staartveren, is groter dan een
hen, sporen achter de poten, maakt een ander geluid, vaak mooiere kleuren dan een hen)
* waarom houden mensen kippen? (eieren, vlees, dons, hobby)
B. Kip bekijken en voelen
Haal een kip uit de kooi, laat zien hoe je haar vasthoudt. Strek een vleugel uit om die te laten
zien. Ga de kring rond, kinderen die durven mogen haar even op schoot nemen.
Laat de leerlingen poten, veren, lellen, kam en snavel betasten om de verschillende structuren
te laten ervaren. Zorg er voor dat de andere kinderen blijven zitten.
Kippen gaan terug in de kooi.

Verwerking
Deel het werkblad “Observatie: De kip” uit.
Werkboek Wizzkip, kiplekker: Opdracht 1 en 2 sluiten goed aan.
extra: Opdracht 3
Strooi wat graan in de kooi, bakje voer en bakje water vullen.
Leerlingen maken zelfstandig de vragen. Ze kunnen naar de kooi gaan om beter te kijken,
niet meer dan 4 kinderen tegelijk.
Antwoorden werkblad “Observatie: De kip”
2. een vogel, wel vleugels, wel vliegen, maar niet goed, meer fladderen
3. scheef, zijkant
4. zuigt water op met de snavel, kop omhoog om het door te slikken
5. 4 tenen aan iedere poot, wel nagels, geschubd, geel
Antwoorden uit werkboekje Wizzkip, zie docentenhandleiding
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Observatie: De kip
Zet een streep door de foute antwoorden en vul in:
1.Teken de kop van het dier in het vak
hiernaast
Knippert de kip vaak met de ogen?
ja / nee
Hoeveel puntjes zie je aan de kam?
_____
Zitten de kinlellen aan elkaar vast?
ja / nee
Kippen met witte of blauwe oorlellen leggen witte eieren,
kippen met rode oorlellen leggen bruine eieren.
Deze kip heeft ………… oorlellen, dus ze legt …......... eieren.
2.

Een kip is een zoogdier / knaagdier / vogel / reptiel.
Kippen hebben wel / geen vleugels.
Kippen kunnen wel / niet vliegen.

3.

Als de kip eten op de grond ziet, houdt ze de kop
recht / scheef
De ogen zitten aan de zijkant / voorkant van de kop

4.

Hoe drinkt de kip?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

5.

Teken een poot in het vak hiernaast.
Hoeveel tenen zie je? ______
Er zitten wel / geen nagels aan de tenen.
De poten zijn glad / geschubd
De kleur van de poten is ____________
Ik vind de kip wel / geen leuk dier, omdat
_____________________________________________________
Milieueducatie Den Haag

De kip en vleesproductie
Lesdoelen
Weten waarom kippen in Nederland worden gehouden.
Voedseloorsprong ontdekken, de weg van het kippenvlees kennen.

Organisatie
lesinhoud

groeperingsvorm
inleiding
kern A
kern B
verwerking

In de groep wordt over de kip en zijn
producten gesproken, met de nadruk op
vlees. De weg van het kippenvlees leren
kennen door middel van DVD, werkbladen
en een spel

klassengesprek, opdrachten maken
DVD kijken met de hele groep
individueel / werkgroepen
groepen/met de hele groep

materiaal Milieueducatie
* folders: Een kijkje achter de schermen,
Van koel bewaard tot goed gegaard,
* Van kuiken tot keuken.
* werkboekjes Wizzkip
* docentenhandleiding Wizzkip
* DVD Wizzkip
* poster Wizzkip
* spel: Levend Kippenbord,
dobbelsteen en antwoordkaarten
materiaal zelf verzorgen
inleiding

voorbereiding
inleiding

tijdsduur
inleiding
kern A
kern B
verwerking

* pennen
* potloden, ev. kleurpotloden

* lees de docentenhandleiding Wizzkip
* bekijk zelf de DVD
* Leg poster en werkboekjes klaar
(werkboekjes Wizzkip zijn om uit te delen)
* bekijk het spel en lees de spelregels
door, keuze om wel/niet het spel te
spelen.

15 min.
15 min.
20 min.
20 min.

werkbladen
werkboekje Wizzkip, kiplekker
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Inleiding
Wat weten de leerlingen al over kippen? Wanneer de observatieles eerder is gedaan kan dit
besproken worden. Er kan een woordweb gemaakt worden.
Wie eet er kippenvlees? Waarom wel/niet?
Hoe vaak?
Wat eet je dan? (kipfilet, gegrilde kip, kipnuggets, drumsticks, kippenvleugeltjes, kippenworst,
kippensoep)
Wat vind je lekker en wat niet?
Van welke kippen komt het vlees?
Maak samen of individueel bladzijde 4, opdracht 4 en 5

Kern
A. DVD Wizzkip
Bekijk samen de DVD, hang ondertussen de poster goed zichtbaar op
B. Opdrachten maken
Lees bladzijde 5 t/m 8 en maak de opdrachten

Verwerking
Bespreek de opdrachten kort na.
Vraag of de leerlingen nu anders zijn gaan denken over kippenvlees.
Gaan ze nu juist wel of juist niet kippenvlees eten.
Wanneer ze zelf de keuze hebben zouden ze dan bijvoorbeeld eerder biologische kippenvlees
eten?
Antwoorden werkboekje
werkboekje Wizzkip, zie docentenhandleiding Wizzkip
Speel het spel: Levend Kippenbord
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De kip, eieren en huisvesting
Lesdoelen
Weten waarom kippen in Nederland worden gehouden.
Voedseloorsprong ontdekken, de weg van het ei kennen.

Organisatie
lesinhoud

groeperingsvorm
inleiding
kern A
kern B
verwerking

In de groep wordt over de kip en zijn
producten gesproken, met de nadruk op
eieren. De weg van het ei leren kennen
door middel van DVD, werkbladen en een
spel
klassengesprek
individueel / groepjes
DVD kijken met de hele groep
opdrachten maken individueel / groepjes
met de hele klas

materiaal Milieueducatie
*
*
*
*
*

werkboekjes Eigenwijs
docentenhandleiding Eigenwijs
DVD Eigenwijs
posters Eigenwijs, de Kip, Ei
4 geplastificeerde kaarten Ei en huisvesting, Eicode (10x), Keurmerken en
andere info op eierdozen (10x)
* voorbeeld eierdozen
* spel: 3 Op ‘n ei en antwoordkaarten
materiaal zelf verzorgen
inleiding
voorbereiding
inleiding

tijdsduur
inleiding
kern A
kern B
verwerking

* pennen
* potloden, ev. kleurpotloden
* lees de docentenhandleiding Eigenwijs
* bekijk zelf de DVD
* leg posters en werkboekjes klaar. werkboekjes Eigenwijs zijn om uit te delen!
* bekijk het spel en lees de spelregels
door, keuze om wel/niet het spel te
spelen
* geef de leerlingen een opdracht mee
naar huis: Neem een ei mee van huis
en een lege eierdoos.
10 min.
20 min.
20 min.
20 min.

werkbladen
werkboekje Eigenwijs
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Inleiding
Welke dieren leggen eieren?
Vogels, maar ook:
Insecten (mier, vlieg)
Amfibieën (kikker, pad, salamander)
Reptielen (slang, schildpad, krokodil)
Bekendste ei komt van de kip. Dit eten wij.
Welke eieren eten mensen nog meer? (eend, gans, kwartel, struisvogel)
Posters ophangen (Eigenwijs, de Kip en Ei)
Hoe lang duurt het maken van een kippenei?

Kern
A. Opdrachten maken
Leerlingen maken opdracht 1 t/m 7 individueel of in groepjes.
Bij opdracht 3 is het aardig om op een bord een ei te breken (kan ook per groepje), laat de dop
van het ei er naast liggen. De tekening bij opdracht 3 kan vergeleken worden met het echte ei.
Zijn alle onderdelen te vinden?
Bij opdracht 5 is een computer met internet nodig. U kunt er voor kiezen om dit over te slaan.
B. DVD Eigenwijs
Bekijk samen de DVD.
Lees bladzijde 6 t/m 8 en maak de opdrachten
Hierbij kunnen de leerlingen de zelf meegebrachte eieren bekijken.
Wat is de eicode?
Wat voor soort eieren eten jullie dus thuis? Wist je dat?
Weet je ook of het een bewuste keuze is?
Misschien zijn er leerlingen met eieren zonder stempel. Hebben ze misschien zelf kippen thuis?

Verwerking
Bespreek de opdrachten kort na. (gebruik hiervoor de docenten handleiding Eigenwijs)
Ook een eierdoos vertelt veel over het ei.
Maak 4 tafels: kooi-eieren, scharreleieren, vrije uitloop eieren, biologische eieren
(geplastificeerde kaarten in de kist).
Laat de leerlingen hun eierdoos op de goede tafel leggen. Daarbij kun je de dozen met eieren
met dezelfde gewichtsklasse of toevoegingen bij elkaar leggen.

Antwoorden werkboekje
zie docentenhandleiding Eigenwijs
Speel eventueel het spel: 3 Op ’n ei
Les: Eieren eten, sluit hier goed bij aan.
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De ei-code
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De eierdoos
Op een eierdoosje staat in ieder geval de volgende informatie:





Aantal eieren
Type eieren
Op de eierdoos staat vermeld of er kooi-, scharrel-, vrije uitloop of biologische eieren in zitten.
Gewichtsklasse
Een gemiddeld ei weegt gemiddeld 60 gram. In een eierdoos zitten meestal eieren van één
gewichtsklasse.Voor de consument worden eieren in vier gewichtsklassen ingedeeld:
S (small)
M (medium)
L (large)
XL (extra
large)








minder dan 53 gram
van 53 tot 63 gram
van 63 tot 73 gram
73 gram of zwaarder

Tenminste Houdbaar Tot (T.H.T. -datum)
De zogenoemde T.H.T.datum (Tenminste Houdbaar Tot) geeft aan tot wanneer de eieren, mits goed en
gekoeld bewaard, in elk geval te gebruiken zijn. Dit wil echter niet zeggen dat ze meteen ongeschikt zijn voor
consumptie. Voor luchtige gerechten zijn dergelijke 'oude' eieren ongeschikt, maar ze kunnen nog wel enige
tijd hardgekookt of gebakken worden genuttigd.
Kwaliteitsklasse
Er worden tegenwoordig alleen nog maar eieren van A-kwaliteit verkocht. Soms zijn de eieren gewassen.
Dan staat dit op de doos vermeld.
'Na aankoop gekoeld bewaren'
Bewaar eieren na aankoop op een constant koele plaats, bij voorkeur in de originele doos in de koelkast.
Voorkom grote schommelingen in temperatuur. Omdat de temperatuur van de koelkastdeur door het open en
dicht gaan sterk varieert, is het beter de eieren in de koelkast zelf te bewaren. Eieren verliezen in één dag op
kamertemperatuur meer versheid dan in één week in de koelkast. Gepelde hardgekookte eieren zijn onder
koud water 2 à 3 dagen in de koelkast te bewaren. Het is aan te raden om iedere dag het water te verversen.
Houd eieren droog. Als er water op de schaal terechtkomt, kunnen zich hier bacteriën ophopen die
vervolgens in het ei dringen omdat de eierschaal poreus is. Daarom wordt ook geadviseerd eieren niet te
bewaren in de nabijheid van sterk riekende producten, zoals vis en knoflook.
Registratienummer pakstation Op het eierdoosje staat vermeld welk bedrijf de eieren heeft verpakt. Zo'n
bedrijf wordt pakstation genoemd. Ieder pakstation heeft een registratienummer, dat altijd op het eierdoosje
vermeld wordt. Bij import uit een land van buiten de Europese Unie moet ook het land van herkomst vermeld
worden. In Nederland worden bijna alleen maar eieren van eigen bodem verkocht.

Daarnaast kunnen de volgende zaken op het eierdoosje vermeld staan:




Uitleg eicode
De uitleg van de eicode is verplicht. Zie voor meer informatie www.eicode.nl
IKB-keurmerk
De letters IKB staan voor Integrale Keten Beheersing. De meeste Nederlandse eieren zijn volgens de
kwaliteitseisen van IKB geproduceerd. Deze eisen gaan verder dan wettelijk is voorgeschreven en hebben
onder meer betrekking op het voer, de inrichting van de stallen, de hygiëne en het management op de
bedrijven. Eieren die aan al deze eisen voldoen zijn herkenbaar aan het IKB-keurmerk.
Een IKB-erkende pluimveehouder dient altijd gebruik te maken van leveranciers die ook IKB-erkend zijn. Zo
moeten de bedrijven waar de legkippen zijn opgegroeid ook voldoen aan IKB-voorschriften. Die regels
gelden ook voor de transportbedrijven, reinigingsbedrijven en andere dienstverleners. Eén van de
belangrijkste aspecten van het IKB-keurmerk is de traceerbaarheid. Elk onderdeel van de IKBproductieketen houdt een administratie bij. Die administraties worden weer streng gecontroleerd door een
onafhankelijke instantie. Met deze systematiek kan men bij mogelijke problemen snel achterhalen waar de
oorzaak te vinden is. Van elke eierdoos is bekend van welke pluimveehouder de eieren komen en wat het
pakstation is. Zo is de kwaliteitscontrole geregeld van boer tot winkelvloer.
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De eierdoos






Naam en adres pakstation
Op het eierdoosje staat vermeld welk bedrijf de eieren heeft verpakt. Zo'n bedrijf wordt pakstation genoemd.
Ieder pakstation heeft een registratienummer, dat altijd op het eierdoosje vermeld wordt. Bij import uit een
land van buiten de Europese Unie moet ook het land van herkomst vermeld worden. In Nederland worden
bijna alleen maar Nederlandse eieren verkocht.
Legdatum
De datum waarop de eieren zijn gelegd.
Verpakkingsdatum
Soms staat op doos ook de datum vermeld, waarop de eieren verpakt zijn.
Keurmerken typen eieren
Logo

Op de meeste eierdoosjes met
scharreleieren staat het nieuwe
logo (rechts). Het linker logo is
het 'oude' logo.

Op de meeste eierdoosjes met
eieren van hennen met vrije
uitloop staat het nieuwe logo
(rechts). Het linker logo is het
'oude' logo.

Biologische eieren zijn
herkenbaar aan het EKOkeurmerk van Skal op de
verpakking.

Op eierdoosjes met kooieieren
kan ook het volgende logo
vermeld staan.

Als de eieren volgens de eisen
van IKB zijn geproduceerd, is het
IKB-keurmerk op de eierdoos
aangebracht.

Scharrel- en vrije uitloopeieren
die volgens de IKB-eisen zijn
geproduceerd zijn herkenbaar
aan de volgende logo's.

Milieueducatie Den Haag

De eierdoos

kooi-eieren
gewichtsklasse
toevoegingen
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De eierdoos

scharreleieren
gewichtsklasse
toevoegingen
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De eierdoos

vrije uitloop eieren
gewichtsklasse
toevoegingen
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De eierdoos

biologische eieren
gewichtsklasse
toevoegingen
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Eieren eten
Lesdoelen
Eigenschappen van eieren leren ontdekken.

Organisatie
lesinhoud

groeperingsvorm
inleiding
kern
verwerking

Leerlingen maken aan de hand van een
recept een eigerecht.
Deze les sluit goed aan op de les “Kip,
eieren en huisvesting”.

klassengesprek
individueel of in groepjes
individueel / met de hele groep

materiaal Milieueducatie
* recepten, eventueel kookkist te leen
(apart aanvragen)
materiaal zelf verzorgen
inleiding

voorbereiding
inleiding

tijdsduur
inleiding
kern
verwerking

* voor iedere leerling 1-3 eieren
(eventueel vooraf koken)
* mayonaise
* eikruiden, zout, peper, kerriepoeder
* margarine, olie
* pot augurkjes, cherrytomaatjes
* crackertjes
* mengkom, grote zeef, steelpannetje,
koekenpan, snijplankjes, kommetjes,
lepels, vorken, theelepeltjes, bordjes,
kookplaatje

*
*
*
*

lees het recept door
boodschappen doen
eventueel eieren koken
materiaal verzamelen, eventueel kookkist
aanvragen)

10 min.
45 min.
15 min.

werkbladen
recepten
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Inleiding
Verwijzing naar les: De kip, eieren en huisvesting.
Hoeveel eieren aten we ook alweer per jaar?
Hoe vind jij een ei lekker? (Gekookt, gebakken, roerei, over spinazie of sla, kerrie-ei, eiersalade)
Wie heeft zelf wel eens een ei gebakken, gekookt of iets anders?
Wat gebeurt er met het ei? (vloeibare eiwit stolt eerst, daarna dooier)
Je kan zien aan de buitenkant of een ei gekookt is of rauw. Een rauw ei heeft een vloeibare
massa van binnen en wanneer je het ei gaat tollen, draait het niet. Een gekookt ei heeft een
vaste massa van binnen, wanneer je het ei tolt zal het flink blijven draaien. (laten zien)

Kern
Maak een keuze of alle leerlingen hetzelfde maken of verdeel de klas in 2-3 groepen
Geef de werkwijze duidelijk aan.
Leerlingen maken volgens het recept een eigerecht

Verwerking
Opruimen en afwassen
Eet de eigerechten gezamenlijk of laat de leerlingen schalen maken met de eihapjes.
Leuk voor bijvoorbeeld ouderavond, projectpresentatie, enz.

Milieueducatie Den Haag

- 19 -

Kip; een veelzijdig dier groep 7-8

Recept voor eiersalade
nodig:
- ieder leerling 1 gekookt ei
- 1-2 lepels mayonaise voor 3-4 leerlingen
- eikruiden, zout, peper
- mengkom
- lepel, mes, vork



Kook het ei 6-8 minuten, houd het onder koud water en laat het
afkoelen (eventueel voorgekookt ei gebruiken)



Pel het gekookte ei



Snij het ei in de mengkom (alle eieren van jouw groepje in 1
kom)



Schep 1 lepel mayonaise bij het eimengsel en roer het goed
door elkaar, je mag met een vork de stukjes ei nog wat kleiner
maken
Als het nog te droog is mag je er nog een halve lepel mayonaise
bij scheppen





Schep een klein beetje op je bordje en proef het



Je mag er wat kruiden bij doen, maar niet teveel!! Bepaal samen
hoeveel zout, peper en eikruiden er bij moet.



Opdienen op een crackertje of toastje



Maak de gebruikte materialen schoon

Milieueducatie Den Haag

Recept voor gevulde eieren
nodig:
- ieder leerling 1 gekookt ei
- 1 cherry-tomaat voor 3-4 leerlingen
- 1 augurk voor 3-4 leerlingen
- 50 gram boter voor 3-4 leerlingen
- zout, peper en kerriepoeder of eikruiden

- mes, theelepel, vork
- borden
- mengkom
- zeef
- kookplaatje



Pel het gekookte ei



Snij het ei over de lengte doormidden




lepel voorzichtig het eigeel eruit en leg dit op een bord (van alle
eieren samen)
Zorg dat de 2 helften van het eiwit niet kapot gaan, deze moeten
straks weer gevuld worden.



Druk het eigeel met een vork door de zeef in een kom.



Smelt de boter in een pannetje.



Meng de boter nu met een houten lepel door het eigeel, tot er
een smeuïge massa ontstaat.



breng op smaak met een beetje peper, zout en kerriepoeder
of eikruiden

Milieueducatie Den Haag

Recept voor gevulde eieren



Vul nu voorzichtig het holletje in het eiwit (waar het eigeel eerst
is uitgeschept). Verdeel het mengsel eerlijk.
Was het mengkommetje en de zeef onder kraan.



Snij de tomaat en de augurk in kleine stukjes



Ieder mag nu zijn gevulde ei versieren met stukjes tomaat en/of
augurk



Maak de gebruikte materialen schoon



Eet smakelijk.
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Recept voor een gebakken ei
nodig:
- ieder leerling 1 ei
- boter
- zout, peper, eventueel peterselie, oregano
- toast, brood
- mes, vork, spatel
- borden
- koekenpan
- kookplaatje








Verhit een beetje olie (of smelt margerine) in een koekenpan
Breek een ei voorzichtig boven de koekenpan. Let op dat er geen eierschaal in de
pan komt.
Je kan de dooier heel houden, dan gaat het later wel op je bord uitlopen. Je kan
de dooier ook kapot maken, dan stolt ook het eigeel.
Je kan het ei aan 1 kant bakken, maar je kan het ook na ongeveer 2 minuten
omdraaien en de andere kant bakken
Leg het ei op brood of toast
Maak de gebruikte materialen schoon
Smakelijk eten
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Achtergrondinformatie
Geschiedenis
Onze kip stamt af van de Bankivahoen, een boshoen, uit
Z.O Azië (India).
Naar men aanneemt werden zo'n 4000 jaar geleden voor
het eerst hoenders als huisdier gehouden
(gedomesticeerd). Ze liepen echter nog los rond en
scharrelden hun kostje grotendeels zelf op. De eieren
werden door de mens verzameld voor eigen gebruik, wat
tot gevolg had dat de hennen wat meer eieren gingen
leggen. Op deze manier had men toch eieren en vlees,
zonder dat er kosten gemaakt hoefde te worden, een manier
die in meerdere ontwikkelingslanden nog toegepast wordt.
Tijdens oorlogen, op handelsreizen, pelgrimstochten en
zeereizen kwamen ook andere volkeren in aanraking met
deze hoenders. Op deze manier zorgde men voor de
verspreiding van hoenders over andere werelddelen,
waardoor ze ook in Europa terechtkwamen. Daar bleken
ze zich ook goed te handhaven en in de loop der jaren
ontwikkelde zich een groot aantal rassen, aangepast aan
de nieuwe omstandigheden (zoals klimaat,
bodemgesteldheid, voeding e.d.). De groep rassen die
zich aangepast heeft aan die omstandigheden noemen
we landrassen. Ze vertonen nog veel gelijkenis met de
Fries hoen
oorspronkelijke rassen. Voorbeelden hiervan zijn:
Fries hoen en Hollands hoen.
De interesse voor hoenders bleef zich verder uitbreiden en men begon met het gericht fokken
van nieuwe rassen die zich bijvoorbeeld onderscheiden in kleur en grootte; deze noemen we
cultuurrassen.
Ruim een eeuw geleden ging men pas bewust fokken in de richting van vlees- en/of legrassen;
economisch fokken.

Uiterlijk
Kop
Op de kop zit een kam, onderaan de kop zitten de kinlellen. Achter de
ogen zit een benenring met een vlies, dit is het oor; eromheen zit de
oorlel. Aan de kleur van de oorlel kun je zien welke kleur eieren de kip
legt. Rode oorlellen betekent bruine eieren, witte of blauwe oorlellen
betekent witte eieren.
Bij de haan zijn de kam en de lellen duidelijker zichtbaar. Wil
een haan imponeren, dan vindt er sterke bloedtoevoer plaats,
waardoor de kam en de lellen vuurrood worden. Een vuurrode
kam bij de hen duidt er meestal op dat ze aan de leg is.
Snavel
De snavel is fors en stevig en dat is ook nodig want anders zou
deze door voortdurend pikken te snel slijten. Het uiteinde van
de snavel is puntig, hiermee pikt de kip zijn voedsel op. Boven
op de snavel zit aan weerszijden een gaatje; de neusgaten.
De kip heeft ook een tong, maar geen tanden of kiezen!
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Poten
Een gezonde kip heeft mooie gele poten,
dikwijls met gele hoornen schubben.
Hanen hebben aan de achterkant boven
de tenen een spoor. Deze wordt gebruikt
bij gevechten, hoe ouder de haan, hoe
langer deze spoor. De drie tenen voor en
één teen achter maken het mogelijk dat
een kip in rusthouding gemakkelijk op een
stok kan zitten.

Veren
De lichaamstemperatuur van de kip is 41.5 C. Veren
(vooral donsveren) houden de warmte vast; De
dekveren geven de kip bescherming tegen
bijvoorbeeld vocht en doorns. Met de slagpennen aan
de vleugels kan een kip vliegen. Echter niet goed,
meer fladderen.

Bij sommige rassen is er een duidelijk verschil in veerkleuren bij
de hen en de haan. De hen is dan sober gekleurd. De staartveren bij de haan zijn langer (sikkels) dan bij de hen. Eén maal
per jaar, in de herfst, raken de kippen in de "rui". Ze verruilen
dan hun oude verenkleed voor een nieuw.

hen
haan
kuiken

= vrouwtje
= mannetje
= jong

Zintuigen
Gezicht
Een kip kan goed zien (in tegenstelling tot het gezegde ‘kippig zijn‘). Een klein korreltje graan op
de grond wordt snel ontdekt, evenals kleine insecten. De ogen zitten aan de zijkant, wat een
groot gezichtsveld geeft. Daarom houdt de kip ook altijd de kop een
beetje scheef als hij iets van de grond pikt, anders zit de snavel
immers in de weg.
Kippen kunnen elkaar lelijk verwonden door elkaar te pikken; dit
doen ze wanneer ze iets anders zien dan normaal is aan de kip,
(bijv. een los veertje, ongedierte, wondje, bloeddruppel) wat van
kwaad tot erger kan leiden. Daarom worden bij de kippen, wanneer
er veel in een beperkte ruimte bij elkaar gehouden worden, het
topje van de snavel geknipt.
Gehoor
Ondanks dat het oor bijna niet te zien is kan een kip prima horen. Dit is belangrijk bij de
onderlinge communicatie. Smaak en reukzin zijn over het algemeen onderontwikkeld.
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Tastzin
Deze zit voornamelijk in de top van de snavel, de snavelholte, de keelholte en de tong. Bij het
voedsel zoeken speelt deze een grote rol. Bij kippen waarvan het topje is weggekapt ontbreekt
dus de tastzin voor een belangrijk deel.

Gedrag
Kippen leven in koppels (liefhebbers praten wel eens over een toom kippen = 3 hennen + 1
haan) waarbinnen een sociale rangorde heerst.
Een koppel wordt geleid door een dominerende haan en heeft een vaste pikorde. Deze
pikorde geeft de rang binnen de groep aan. De haan is lichamelijk beter ontwikkeld en
beschermt de groep tegen gevaar.
De verdediging bestaat uit: bij elkaar
blijven, een scherp gehoor en vleugels.
Ze vliegen niet zo goed, maar kunnen wel
sneller wegkomen door hun gefladder en
ze kunnen van de grond afkomen.
Ze slapen ook hoog voor de veiligheid.

Het grootste gedeelte van de dag zijn de kippen bezig met het opscharrelen van voedsel. De
lange tenen en scherpe nagels zijn uitermate geschikt om te krabben in de grond op zoek naar
insecten, wormen en zaden. Met de scherpe snavel worden die opgepikt en met snelle
nekbewegingen naar binnen gewerkt.
Regelmatig nemen de kippen een stofbad; ze
graven eerst een ondiep gat in het zand, gaan er
in liggen en schudden dan stof tussen de veren
met behulp van de vleugels en de poten. Het
doel hiervan is het schoonmaken van kleinere
veertjes en het vrijhouden van parasieten (bijv.
vederluis). Poetsen doen ze door de veren met
de snavel schoon te maken en in te vetten. Het
vet wordt gehaald uit een vetklier die vlak voor
het staartbeen zit.

Voortplanting
De wilde kip
Het hele jaar door bevrucht de haan regelmatig de kippen. Dit noemen we treden.
In het voorjaar beginnen de hennen met het leggen van eieren in een kuiltje onder de struiken.
Als ze ongeveer 8 - 12 eieren gelegd heeft, blijft ze erop zitten om ze uit te broeden.
Daarbij houdt ze haar vleugels wat van zich af en zet haar veren overeind, zodat de warmte van
haar lichaam goed vastgehouden wordt.
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Wordt ze gestoord dan reageert ze agressief, pikt naar de indringer en maakt daarbij een
vreemd kloekend geluid (vandaar dat een moederkip kloek genoemd wordt).
Als de overmacht te groot wordt verlaat ze het nest met
opgezette veren om te imponeren. Het kammetje is tijdens
deze periode tijdelijk wat verschrompeld. Na 21 dagen
komen de kuikens uit het ei, die een schutkleur hebben.
Kuikens zijn nestvlieders, zodra ze opgedroogd zijn
kunnen ze lopen, kijken, krabben en pikken. De kloek helpt
ze bij het vinden van het voedsel en beschermt ze.

Wanneer er één te ver afdwaalt wordt hij teruggeroepen.
In het begin kruipen ze ook nog vaak onder de kloek voor
warmte, daarbij gaat ze iets hoger zitten om de kuikens
niet dood te drukken. Als de kuikens zelfstandig zijn, na ±
6 weken begint de hen aan een tweede nest.

De gedomesticeerde kip
De hobbykip van nu gedraagt zich niet anders dan het wilde hoen. Alleen staat er nu meestal
een hokje voor de kloek klaar en krijgt ze haar voedsel opgediend. Door technische
ontwikkelingen is het nu ook mogelijk om kunstmatig de eieren uit te broeden, met behulp van
een broedmachine. De resultaten zijn erg goed en ondertussen kan de kip gewoon doorgaan
met eieren leggen voor bijvoorbeeld menselijke consumptie.

Voeding
Het oorspronkelijke boshoen voedde zich met alles wat het bos hem bood. Dierlijk voedsel als:
wormen, slakken, insecten, eieren en plantaardig voedsel zoals: zachte onkruiden, jonge loten,
blaadjes, zaden en bessen.
Voor de vertering namen ze kleine steentjes tot zich. Immers een kip heeft geen tanden. Om
toch de harde zaden te kunnen verteren gebruiken ze de kleine steentjes zodat die in de maag
konden helpen bij het fijnmalen van de zaden.
Onze hedendaagse kip is voor z'n
voedsel afhankelijk geworden van
de mens. Er zijn uitgebalanceerde
voeders op de markt gekomen die
precies in de behoefte van de kip
voorzien wat betreft
voedingswaarde, vitaminen en
mineralen.
Een sierkip heeft ander voedsel
nodig dan een legkip of een vleeskip
of jonge kuikens.
Het voer is in de vorm van meel of in een korrel geperst.
Kiezel en grit (kleine steentjes en schelpjes) moet bijgevoerd worden voor de spijsvertering
en voor het aanmaken van een kalkschaal om het ei. Bij een compleet voer zit dit er
tegenwoordig ook al vaak in verwerkt.
Als de kip de keuze heeft gaat hij toch zelf op zoek naar wormen, insecten etc.
Als afleiding wordt nog wel eens graan bijgegeven.
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Spijsvertering
Opgenomen voer komt eerst in de slokdarm terecht en
vandaar in de krop, die bij de hoenders vrij groot is.
Hierin wordt het voedsel geweekt en de vertering ingeleid.
Daarna komt het voedsel terug in de slokdarm die
uitmondt in de kliermaag en komen er spijsverteringssappen bij. Dan komt het in de spiermaag, die dikwandig
is. De verhoornde binnenwand heeft door
spierwerking het vermogen steentjes in
beweging te brengen, die het voer nu
vervolgens goed fijnmalen.

Tenslotte wordt het verder verteerd in het
darmenstelsel (twaalfvingerige darm, dunne darm,
dikke darm, 2x blinde darm) onverteerbare delen
worden de vorm van faeces uitgescheiden.
De kip heeft geen nieren en kan dus niet plassen!
Wel 2 soorten mest:
- blinde darmlozing: dunne mest; licht gekleurd.
- dikke darmlozing:
mest stevig, donkerbruin met
groenig, wit laagje erover
(urinezouten).

Spijsvertering bij de mens
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Literatuurlijst
INFOBOEKEN
Kippen; kletskousen van het hoenderhok
Uit de serie pootje voor pootje
In paginagrote kleurenfoto's en een eenvoudige tekst
wordt verteld over het leven van kippen. Met ca. 25
herhalingsvragen. Vanaf ca. 8 - 10 jaar.
Auteur
Uitgeverij
ISBN

Christian Havard
Biblion Uitgeverij, Leidschendam
9789054837831

Kippen
Uit de serie dieren van de boerderij
Er wordt ingegaan op welke soorten kippen er zijn,
de ontwikkeling van ei tot kuiken, waar ze leven,
wat ze eten, hun gezondheid, de verzorging en
waarom kippen worden gehouden. De twaalf
hoofdstukjes beslaan steeds een dubbele pagina.
Vanaf ca 6 t/m 8 jaar.
Auteur
Uitgeverij
ISBN

Rachael Bell
Corona, Etten Leur
9789054955412, 9054955414

De Kip
Uit de serie De Kijkdoos
In korte hoofdstukken met meestal paginagrote
kleurenfoto's en zwart-witte tekeningen in de tekst wordt
van alles verteld over het leven van kippen. Voorlezen
vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
Auteur
Uitgeverij
ISBN

Bouwina de Ridder, Margaret Gosens,
Dick Klees, Annemiek Borsboom
Wolters-Noordhoff, Groningen
9001153089, 9789001153083

De Vlijtige Kip
Uit de serie Dieren in de kijker
In korte hoofdstukken met veel kleurenfoto's en enkele
gekleurde tekeningen wordt verteld over het leven van
kippen.
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Auteur
Uitgeverij
ISBN

Sun Wan-Ling, Chang Yi-Wen, Cheng
Zhen-Song, Ineke de Boer
Deltas, Oosterhout
9044704974

De kip en de haan
Uit de serie Natuur in de kijker
Met hulp van veel kleurenfoto's en gekleurde
tekeningen wordt verteld over kippen.
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Auteur
Uitgeverij
ISBN
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Sun Wan-Ling, Chang Yi-Wen, Cheng
Zhen-Song
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Het ei
Uit de serie Mijn eerste ontdekkingen
Met veel gedetailleerde illustraties in kleur wordt
informatie gegeven over het ontstaan en de groei van
eieren van kippen en andere dieren.
Onder begeleiding vanaf 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8
jaar.
Auteur

Uitgeverij
ISBN

René Mettler, Pascale de Bourgoing,
Herman Verschuren, Gallimard
Jeunesse
Biblion uitgeverij, Leidschendam
9054833513, 9789054833512

Ik ben lawaaierig en waaks
Uit de serie Wie ben ik?
Gekleurde tekeningen en bijbehorende teksten bieden
hulp bij het zoeken naar het dier waarover dit boek
gaat.
Vanaf ca. 4 jaar zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
Auteur
Uitgeverij
ISBN

Moira Butterfield, Wayne Ford, Nannie
Kuiper
Piramide, Amsterdam
9024536685, 9789024536689

Kip
Uit de serie Het leven van een, mijn eerste docu-boek
In korte teksten en met veel kleurenfoto's komt de
ontwikkeling van een kip van ei tot volwassen dier aan
de orde.
Vanaf ca. 4 jaar zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.

Auteur
Uitgeverij
ISBN

Angela Royston, T. Dijkhof
Corona, Etten Leur
90-5495-642-9

Vogelveren
Het zoeken en verzamelen van veren. Veren
gerangschikt naar vogelsoort. Verder hoe ze te
determineren op leveranciers van de gevonden
exemplaren. Het verenkleed van een 60-tal inheemse
vogelsoorten, gerangschikt naar de tekening van de
veren met op de tegenoverliggende bladzijden foto's
van staart-, arm- en handpennen in het daarbij
behorende kleurverloop.
Auteur
Uitgeverij
ISBN
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Einhard Bezzel, Andre J. van Loon
Fontaine, Abcoude
9059560647, 9789059560642
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