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Project Uit een ei of niet?  

Thema: kennismaking met de indeling van het dierenrijk 

Leerdoelen: 

Het indelen van dieren in verschillende hoofdgroepen: zoogdieren, vogels, 

reptielen, vissen en insecten.  

Sluit aan bij kerndoelen Natuur en techniek, 40 en 41. 

Geschikt voor:  

groep 3 en 4  

kleuters met ontwikkelingsvoorsprong 

voor leerlingen die meer lesstof aan kunnen, zijn plus-opdrachten toegevoegd 

zelfstandig werken en/of samenwerken, naar keuze 

Dit project bevat:  

lees- en schrijfactiviteiten, natuuropdrachten, kringactiviteiten, een creatieve 

opdracht, spelactiviteiten voor kleine groepjes en voor de hele klas, een 

buitenles met beweging en twee digibordactiviteiten.  

(NB. pagina’s 32 e.v. enkelzijdig printen) 

Aansluitende activiteit:  

bezoek aan de (kinder)boerderij of dierentuin 

Auteurs:  

Marlene Rebel en Lucinda Vos 

Illustraties en teksten in dit project zijn eigendom van Marlene Rebel en Lucinda Vos, MALU 
projecten, Amsterdam. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, doorgestuurd, 
gekopieerd, gepubliceerd, aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
makers.  
Dit project mag uitsluitend worden gedownload en geprint voor particulier gebruik of als 
lesmateriaal voor één klas binnen de school.  
Dierenfoto’s: Pixabay.com 
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VOOR DE LEERKRACHT 

Inleiding 

De meeste kinderen zullen intuitief dieren op de juiste manier in groepen bij 

elkaar plaatsen, maar zullen meestal niet (kunnen) benoemen waarom ze deze 

dieren bij elkaar zetten.  

In dit project wordt een begin gemaakt met het ontdekken van de 

overeenkomsten en verschillen tussen dieren aan de hand van specifieke 

kenmerken, waarbij de eerste vraagstelling is: ‘komen dieren uit een ei of 

niet?’ 

Verreweg de meeste dieren in het dierenrijk komen uit een ei. Sommige dieren 

worden, nadat ze uit het ei zijn gekomen, door hun ouders gevoerd (vogels). 

Andere dieren moeten al meteen nadat ze uit het ei gekropen zijn, zelf op zoek 

naar voedsel (reptielen, amfibieën en insecten). 

Alleen zoogdieren komen niet uit een ei. Zoogdieren zijn ‘levendbarend’. Direct 

na hun geboorte drinken deze dieren melk bij hun moeder. Ze worden 

gezoogd. Dieren die uit een ei komen drinken nooit melk bij hun moeder.   

Naast vier hoofdgroepen gewervelde dieren, zoogdieren, vogels, reptielen en 

vissen, komt ook de ongewervelde hoofdgroep insecten aan bod. 

Andere hoofdgroepen, zoals de groep amfibieën en geleedpotigen (spinnen) 

worden in deze les buiten beschouwing gelaten.  
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Het verhaal ‘Loek en Mila gaan naar de boer’ 

Het introductieverhaal heeft leesniveau AVI E3 - CLIB 3. Leerlingen kunnen het 

zelf lezen of het kan op het digibord vertoond worden om samen te lezen. 

Loek en Mila praten na over hun schoolreisje naar een boerderij. Loek legt aan 

Mila twee dingen uit over de dieren die ze hebben gezien:  

1. een koe drinkt geen melk, een kalf wel  

2. een koe komt niet uit een ei  

 

Kringgesprek  

Mogelijke onderwerpen:  

- Loek lacht Mila uit omdat ze iets niet weet. Wat vinden kinderen daarvan?  

- Wie heeft zich, net als Mila, wel eens afgevraagd of een koe een ei legt?  

- Loek noemt al wat voorbeelden van dieren die eieren leggen: een vis en een 

slang. Weten de kinderen nog meer dieren die eieren leggen?  

- Wat is een ei eigenlijk?  

- Leggen alleen vrouwtjesdieren eieren?  

- Drinken jonge zoogdieren melk bij hun papa én mama?  

- Hoe zit het met de kinderen zelf, hoe werden zij groot: dronken ze melk bij 

hun moeder?  

- Waar komt de melk uit een flesje vandaan?  

- Kwamen de leerlingen uit een ei?  
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De werkbladen 

Werkblad 1:  

Begrijpend lezen. De onderliggende basiskennis die opgepakt moet worden, is 

dat er eierleggende dieren zijn en levendbarende dieren die moedermelk geven 

aan hun jongen. 

Werkblad 2: 

De leerlingen ontdekken dat zoogdieren een vacht hebben, melk drinken en 

niet uit een ei komen. 

Werkblad 3: 

De leerlingen maken kennis met vier hoofdgroepen van dieren die eieren 

leggen. Deze dieren hebben geen vacht en drinken geen melk bij hun moeder. 

Werkblad 4: 

Dit werkblad bestaat uit 5 plakvellen en 3 knipvellen, zie bijlage 1. De 

leerlingen plakken de dieren van de knipvellen op het vel met de juiste 

hoofdgroep. 

De verworven kennis bij werkblad 2 en 3 wordt verder uitgebreid en toegepast.  

Met behulp van de plak- en knipvellen ontdekken de leerlingen de kenmerken 

van de dieren in de verschillende hoofdgroepen. Het is een eerste 

kennismaking met de indeling van het dierenrijk.  

Nota bene:  

De groep amfibieën wordt buiten beschouwing gelaten. De kikker en de pad 

zijn bekende vertegenwoordigers van deze groep, maar de andere dieren uit 

deze groep zullen de kinderen zelden tegenkomen. 
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Tip: Er kan bij dit werkblad zelfstandig gewerkt worden, maar de klas kan ook 

ingedeeld worden in vijf groepen waarbij elk groepje één hoofdgroep voor haar 

rekening neemt en daar de juiste afbeeldingen bij gaat zoeken. 

Pluswerk 

Kinderen die veel van dieren weten, zullen misschien opmerken dat er ook 

zoogdieren zijn die geen vacht hebben en vogels die niet kunnen vliegen.  

Zoals altijd zijn er uitzonderingen op de algemene regel. Er zijn vissen die geen 

eieren leggen en is er een zoogdier dat juist wel eieren legt. Er zijn vogels die 

niet kunnen vliegen en een zoogdier dat juist wel kan vliegen.  

Enkele voorbeelden van uitzonderingen: 

Zoogdieren zonder haar: walvissen en dolfijnen 

Zoogdieren die eieren leggen: mierenegel en vogelbekdier 

Zoogdier dat kan vliegen: vleermuis 

Vogels die niet kunnen vliegen: loopvogels, zoals de struisvogel en pinguïns 

Levendbarende vissen: witte haaien, guppy’s en molly’s 

Er zijn ook enkele levendbarende slangen en hagedissen. 

plusopdracht 1: 

Zoek afbeeldingen en/of informatie over dieren die een uitzondering op de 

regel zijn. Dit kan een vrije opdracht zijn, of er kan worden gekozen om de 

opdracht wat meer te structureren zoals: zoek informatie over vogels die niet 

kunnen vliegen. Maak een (mini) werkstukje, collage van dieren of vertel er 

iets over in de klas (spreekbeurt) 

plusopdracht 2: 

bij werkblad 4 is de groep amfibieën buiten beschouwing gelaten. Kinderen die 

veel van dieren weten, gaan uitzoeken welke kenmerken deze hoofdgroep 

heeft. Amfibieën zijn dieren die eieren leggen. Ze leven zowel op het land als in 
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het water. Hun huid is glad, zonder haar. Nadat de larven in het water uit het ei 

gekomen zijn, maken de dieren een metamorfose door van larve naar 

volwassen amfibie.  

Laat de leerling(en) een metamorfose tekenen of knutselen. 

Hierbij komen in ieder geval 4 fasen aan bod: ei - kikkervisje – half kikker – 

volwassen kikker. 

 

Spellen met de dierenkaarten 

Leerdoel: 

Met het spel oefenen leerlingen verder met kenmerken van dieren. Door het 

spelen van het spel ontdekken ze dat je dieren op heel veel verschillende 

manieren kunt ordenen.  

Voorbereiding: 

Het spel bestaat uit kenmerkkaarten en dierenkaarten, zie bijlage 3 en 4. 

Print de gewenste kenmerkkaarten en de dierenkaarten.  

Plak de kaarten op karton en knip uit.  

Nota bene: 

Er zijn 40 kaarten met dieren en 12 moeilijkere kaarten met close-ups.  

Er zijn 20 kenmerkkaarten met een afbeelding en 20 moeilijkere 

kenmerkkaarten met een geschreven kenmerk. 

Het is aan te raden het niveau van de leerlingen als leidraad te nemen voor de 

keuze van de kaarten.


Het spel is te spelen in groepjes van 4 of 8 leerlingen, maar kan ook klassikaal 

gespeeld worden tijdens een kringgesprek, waarbij de leerkracht de spelleider 

is.  
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1. In de kring 

Deel de dierkaarten uit aan de leerlingen in de kring. Leg een kenmerkkaart in 

het midden en lees het kenmerk voor. Bespreek het kenmerk, zodat de 

leerlingen weten waar ze op moeten letten. Wie heeft een dier dat bij het 

kenmerk past? Laat de leerlingen de dierkaart vasthouden, zodat ze bij een 

volgend kenmerk weer kunnen kijken of hun dier daaraan voldoet. 

2. Kaartspel in groepjes  

Leg de kenmerkkaarten op een stapeltje omgekeerd op tafel.  

Schud de dierenkaarten en deel rond zodat elke leerling evenveel kaarten heeft 

(overblijvende kaarten kunnen uit het spel gelaten worden). 

Het doel van het spel is om de dierenkaarten in de hand kwijt te raken.  

De leerling die het eerst alle dierenkaarten kwijt is, wint.  

De leerling of de leerkracht draait een kenmerkkaart om en leest de kaart voor.  

Degene die aan de beurt is, kijkt of hij/zij een dierenkaart heeft die bij dat 

kenmerk past. Die kaart wordt op de kenmerkkaart gelegd. Daarna is de 

volgende aan de beurt.  

Als iedereen geweest is, wordt een nieuwe kenmerkkaart opengedraaid en 

voorgelezen.  

Zo gaat het spel door tot iemand al zijn of haar kaarten kwijt is. Dat is de 

winnaar van het spel.  

Na afloop van het spel is het leerzaam de dierenkaartjes die bij een bepaald 

kenmerk neergelegd zijn te bekijken en bespreken.  
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3. Buitenspel 

Teken naast elkaar met krijt 5 grote cirkels op het schoolplein. Schrijf in elke 

cirkel de hoofdgroep of teken een herkenbaar dier uit de groep in de cirkel 

(een slang, vogel, vis, vlieg en kat bijvoorbeeld). 

Trek een tiental meters bij de cirkels vandaan een lange lijn als finishlijn.  

Kijk voor een plattegrond in bijlage 2. 

Sorteer de dierenkaarten per diergroep.  

Geef elk kind 1 dierkaart, waarbij je ervoor zorgt dat er elke hoofdgroep 

ongeveer gelijk vertegenwoordigd is. Dus in een groep van 25 kinderen 

selecteer je 5 insecten, 5 zoogdieren, 5 reptielen, 5 vogels en 5 vissen.  

De leerlingen gaan in de juiste cirkel staan. 

De leerkracht staat bij de finishlijn met het stapeltje kenmerkkaarten en leest 

een kenmerkkaart voor. Bijvoorbeeld: ‘ik leg een ei’. 

Alle leerlingen met een dierenkaart met een eierleggend dier erop rennen naar 

de finishlijn. Daarna gaan de kinderen weer terug naar hun cirkel en wordt een 

nieuwe kenmerkkaart voorgelezen.  

Bij de kaart ‘ik leg een ei’ is het duidelijk zichtbaar dat alleen de zoogdieren 

blijven staan in hun cirkel. Benoem dit als leerkracht. 

Bij een ander soort kenmerkkaart, zoals ‘ik zwem’, zullen niet alleen de vissen 

gaan rennen, maar ook de leerlingen met de zwaan, de zeeschildpad en de 

krokodil zouden moeten gaan rennen.   

Bespreek dat sommige kenmerken specifiek voor een hoofdgroep zijn (alleen 

vogels hebben een snavel, alleen zoogdieren geven melk aan hun jongen), 

maar dat er ook kenmerken zijn die voorkomen in verschillende hoofdgroepen 

(bijvoorbeeld: eieren leggen, vliegen, zwemmen). 
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Creatieve opdracht 

De leerlingen mogen uit de kenmerkkaarten 4 kenmerken kiezen.  

Ze gaan een nieuw dier ontwerpen met deze vier kenmerken.  

Dit kan een schilderij of tekening worden, maar kan ook een knutselwerk zijn. 

Laat de leerlingen een naam bedenken voor deze nieuwe diersoort. 

Tip: 

laat de leerlingen aan elkaar of aan de klas vertellen hoe het dier heet, bij 

welke hoofdgroep het dier hoort (dit kan ook een hele nieuwe hoofdgroep zijn), 

of het dieren eieren legt of niet en welke kenmerken het nog meer heeft.  

 

Afsluitende opdracht 

De leerlingen gaan de verworven kennis over de hoofdgroepen van dieren 

toepassen op hun eigen leefomgeving. Hang 5 posters in de klas voor de 

hoofdgroepen. De leerlingen maken foto’s of geschreven of getekende kaartjes 

van dieren die zij in hun directe omgeving tegenkomen (zoals huisdieren, 

dieren uit park en tuin en misschien wel de dierentuin) en plaatsen die in de 

juiste hoofdgroep.  

Extra’s voor digibord 

Op de website www.loekenmila.nl is het verhaal ‘Naar de boer’ beschikbaar als 

verhaal met bewegende illustraties. Ook kan er een dierenspel gespeeld 

worden dat aansluit bij het project. 
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Lezen 

 

‘en hoe was het bij de boer?’ 

mama schenkt voor Mila melk in. 

voor Loek heeft ze thee. 

‘leuk!’, zegt Loek. 

hij blaast in zijn thee. 

‘BOE, ik ben een koe’, loeit Mila. 

‘een koe drinkt geen melk’, zegt Loek. 

‘een kalf drinkt melk bij de koe.’ 

‘ook goed, dan ben ik een kalf.’ 

‘op!’, roept Mila. 

met een klap zet ze haar glas neer. 

‘zo, jij had dorst’, zegt mama. 

‘vond jij het ook leuk?’ 

‘ja! 

Loek zat ook in de bus. 

maar ik zat naast Mei.’ 
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‘en wat kon je doen bij de boer?’  

vraagt mama. 

‘in de wei stond een koe. 

ze had een kalf. 

er was ook een schaap met een lam. 

ik zag een big en een geit. 

en een stier. 

die vond ik eng.’ 

‘wat heb je veel gezien Mila.’ 

‘en jij Loek?’ vraagt mama. 

      ‘ik mocht in de stal. 

      daar stonk het zo erg!  

      naar mest. 

      dat is poep van een koe’,  

      lacht Loek. 

      Mila kijkt vies. 
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als Loek stil blijft, zegt ze snel: 

‘ik mocht in het hok van de kip.’ 

haar nest was van stro. 

in het nest lag een ei, een wit ei.’ 

Mila is stil.  

dan vraagt ze: 

‘legt een koe ook een ei?’  

Loek proest het uit. 

er druipt thee uit zijn mond. 

‘denk je dat echt? 

een koe die een ei legt. 

ha, ha. 

een HEEL groot ei dan.’ 

‘hé Loek, doe niet zo flauw’, zegt mama. 

dan legt Loek het uit. 

‘een kalf komt niet uit een ei. 

en een lam ook niet. 

een dier met een vacht komt nooit uit een ei.’  

‘dus een poes ook niet?’ vraagt Mila. 

‘of een hond?’ 
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‘nee, die ook niet’, zegt Loek. 

‘maar een slang wel, en een vis en een …’ 

Mila zucht. 

‘stop maar. 

nu snap ik het wel. 

mama? 

mag ik nu een ei? 

een ei van een kip.’ 
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werkblad 1 

wat drinkt Loek?  
 

wat drinkt Mila? 

wat drinkt een kalf? 
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schrijf maar op. 
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Mila drinkt melk.  
welk dier geeft de melk?  
zet er een rondje om.  

Mila zag een ei.  
Van wie is het ei?  
Zet er een rondje om. 
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legt een koe een ei?   
 

legt een vis een ei? 
 

legt een slang een ei? 
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Loek weet het.  
weet jij het ook? schrijf maar op. 
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werkblad 2 

 
 
 

 

de mama van het kalf 

de papa van het kalf 
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een kalf drinkt melk  
bij de koe

wat is een koe?  
kleur in. 

welk dier drinkt ook melk? 
kleur in.
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 huid met haar 

 huid met veren 
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een dier met een vacht  
komt nooit uit een ei

wat is een vacht?  
kleur in. 

welk dier heeft een vacht?  
kleur in.
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werkblad 3 
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ik ben een vis. ik leg  
veel eitjes in één keer

en ik maak mijn eitjes vast 
aan het blad van een plant

ik zwem in de zee.  
ik leg veel eitjes op het 

strand ik leef bij een sloot.  

daar leg ik mijn eitjes. 

dat heet ‘dril’

Mila zag bij de boer een kip in een hok.  
haar nest was van stro.  
in het nest lag een ei. 

welk dier legt ook een ei?  
lees maar.
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van wie zijn de eitjes?  
trek een lijn. 
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welk dier legt een ei?  
kleur in. 
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werkblad 4 
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elk dier hoort bij een groep. kijk maar. 
pak het knipvel.  
knip elk dier uit.  
plak ze op het goede vel.

ik ben een vogel

ik ben een vis

ik ben een reptiel

ik ben een zoogdier

ik ben een insect
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IK BEN EEN VOGEL

ik vlieg  
in de lucht

ik heb veren  
en een snavel

ik leg eitjes  
in een nest
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ik kom uit een ei
ik heb geen haar  

op mijn huid

ik kruip of ik loop
IK BEN EEN REPTIEL
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mijn baby drinkt 
melk 

ik heb een vacht 
met haar

ik leg geen ei

IK BEN EEN ZOOGDIER

ik loop op  
2 of 4 poten
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ik kom uit een ei

ik heb geen pootjes 
maar vinnen en een 

staart

ik zwem in een  
sloot, een meer  

of de zee

IK BEN EEN VIS
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ik heb 6 pootjes.

ik vlieg of ik 
kruip

ik kom uit een ei
IK BEN EEN INSECT
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ik vlieg 

ik drink melk 

ik kom uit een ei 

ik heb veren  

ik loop 

ik heb vinnen 

ik heb haar 

ik heb 6 pootjes 

 

ik ben een:   vogel  -  insect  -  reptiel  -  zoogdier  -  vis 
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en nu jij: wat hoort bij jou? 
kleur in. 

weet je het? 
zet er een rondje om. 
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BIJLAGE 1 

knipvellen bij werkblad 4
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KNIPVEL
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KNIPVEL
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KNIPVEL
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BIJLAGE 2 
schoolplein spel
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opstelling schoolpleinspel

leerkracht

finishlijn

vis reptielvogel zoogdierinsect

ongeveer 10 meter
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BIJLAGE 3 
kenmerkkaarten
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kenmerk kaarten - hoofdgroep 
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kenmerk kaarten - op kenmerk 
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ik heb een vacht ik zwem

ik heb vleugels

ik heb 2 poten

ik kan vliegenik heb 4 poten

ik kan niet vliegenik heb veren

ik heb 6 poten

ik heb een vacht

ik heb geen vleugels

ik zwem

ik heb 4 poten ik kan vliegen
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ik heb haar ik heb geen poten

ik kruip ik leg eitjes

ik heb vinnenik drink melk

ik leg geen ei

ik heb geen veren ik heb geen haar

ik bouw een nest
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BIJLAGE 4 
dierenkaarten
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