
Doel van de les:
Ontwikkeling van ei naar kip, begrip van de volgorde.

Materialen: 
A3 tekenpapier. Gekleurd rond papier, doorsnede 15 cm. Creall-dacta color 
wit, bruin en geel. Dikke kwasten, bijvoorbeeld Creall-kidbrush balloon. 
Stukjes gekleurd papier. Schaartje. Plakband. Lijm.

Uitvoering:
Vertel over een ei, een kuiken en een kip. Laat plaatjes zien op het digibord 
en leg de nadruk op de volgorde. Begin met de eieren, dan het kuiken en dan 
pas de kip.
 
• Plak het tekenpapier vast.
• Geef kinderen een beetje bruine en witte verf op de links van het papier.
• Laat de kinderen met de achterkant van de kwast in een ronde beweging  
 door de verf bewegen, waardoor de eieren ontstaan.
• Geef de kinderen het gekleurde ronde papier met daarop gele verf.
• Door weer met de achterkant van het penseel grotere bewegingen in de  
 gele verf te maken ontstaat het kuiken.
• Maak met kleine stukjes papier de oogjes en pootjes van het kuiken.
• Plak het kuiken naast de eieren.
• Maak de kip door dezelfde techniek toe te passen, maar nu nog groter.
• Schilder ook poten aan de kip.
• Plak gekleurde stukjes papier om ogen, teentjes en een snavel te maken.
• Schilder met de andere kant van de kwast een mooie omgeving.

www.creall.com

Activiteit bedoeld voor: 
Basisschool, onderbouw

Vak/ontwikkelingsgebied: 
Wereldoriëntatie - NatuurWat komt er uit een ei?



Lesvoorbeeld Wat komt er uit een ei?

Kijk voor meer inspiratie op www.creall.com!
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Deze activiteitenkaarten zijn ontwikkeld in samenwerking met Bauk Zwaan van ‘Tekenen is meer’. Bauk Zwaan ontwikkelde diverse producten voor scholen, 
waaronder een leerlingvolgsysteem, waarbij het kunnen ‘lezen’ van tekeningen centraal staat. Ook geeft zij workshops en trainingen aan professionals in en 
buiten het onderwijs. Meer informatie over de visie, denkwijze en achtergrond van Bauk Zwaan is te vinden op www.tekenenismeer.nl.


