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 Jonge dieren 

Dieren krijgen jongen. 
Dat gaat niet bij alle dieren hetzelfde. 
Bij het ene dier groeit het jong in een ei. 
Bij de ander komt het uit de buik. 
Er zijn ook dieren waar het jong eerst niet op 
de moeder lijkt. 
Dit boek gaat over jonge dieren. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe heet het jong van de kip? 
 Hoe wordt dat jong geboren? 
 Wat is kikkerdril? 
 Hoe verandert een kikkervisje? 
 Hoe wordt het jong van de vlinder geboren? 
 Wat is een pop? 
 Wat is een zoogdier? 
 Wat is een buideldier? 
 



 1. De kip 

De haan en de hen 
De kip legt eieren. 
Soms groeit er iets in het ei. 
Het is een jonge kip. 
Je noemt het een kuiken (1). 
Zo’n  ei is bevrucht door de haan. 
De haan (2) is het mannetje. 
Het vrouwtje noem je de hen (3). 
De hen zit op de eieren. 
Zo blijven de eieren warm. 
Je noemt het broeden (4). 
Alle vogels broeden. 
 
 
Het kuiken 
In het ei groeit een kuiken. 
Het is eerst piepklein. 

Het kuiken groeit in de dooier (5). 
Je noemt het ook wel eigeel. 
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Een kijkje in het ei 
De schaal  (1) is de buitenkant van het ei. 
De schaal hard. 
In het ei zit niet alleen een dooier (2). 
Om de dooier zit eiwit (3). 
Het kuiken eet eiwit en dooier. 
Zo groeit het kuiken. 
In het ei zit ook een luchtkamer (4). 
Zo kan het kuiken in het ei ademen. 
 
Uit het ei 
Na drie weken wordt het ei te klein. 
Het kuiken past niet meer. 
Het eten is ook op. 
Het kuiken wil uit het ei. 
Het jong pikt met zijn snavel tegen de schaal. 
Er komt een gaatje in het ei. 
Na veel gepik, breekt het ei (5) 

Doodmoe kruipt het kuiken uit het ei.  
Waar is moeder? 
Alle kuikens blijven in de buurt van 
de hen (6). 
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 2. De kikker 

Kikkerdril 
Kikkers leggen ook eitjes.  
De eitjes zitten dicht op elkaar. 
Het zijn er heel veel. 
Ze zijn zacht en glibberig 
Ze zitten in een grote bol. 
Die bol noem je kikkerdril (1).  
Kikkers leggen kikkerdril in het water. 
Van stip tot visje 
In elk eitje zit een zwarte stip. 
De stip wordt langzaam anders. 
Het lijkt op een klein visje (2). 
Na een tijdje zwemt het visje uit het 
kikkerdril. 
Het lijkt niet op een kikker. 
Je noemt het een kikkervisje (3). 
Het kikkervisje ademt onder water. 
Het diertje ademt door kieuwen. 
Op land gaat het visje dood. 
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Pootjes 
Het kikkervisje groeit maar door. 
Aan het visje groeien kleine pootjes (1). 
Eerst komen de achterpootjes. 
Ze lijken later op kikkerpootjes (2) 
Nu groeien de voorpootjes. 
Het lijkt nu niet meer op een visje. 
Het lijkt op een kikkertje met een staart (3). 
 
 
 
De kikker 
Na een tijdje valt de staart eraf. 
De kieuwen worden longen. 
De kikker springt uit het water (4). 
Op land ademt het dier met longen. 
Af  en toe plonst de kikker in het water. 
Daar is het veiliger. 
De kikker voelt zich thuis op land, maar ook 
in het water. 
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 3. De vlinder 

Eitjes 
De vlinder legt heel veel eitjes. 
Ze zijn klein. 
Het zijn er wel heel veel. 
Het vrouwtje legt de eitjes op een blad (1). 
Ze plakt ze aan de onderkant. 
Zo kun je de eitje niet goed zien. 
De moeder vliegt daarna weg. 
Ze zorgt niet voor de eitjes. 
 
Rupsen 
Uit elk eitje kruipt later een rups (2). 
De rups kruipt rond over het blad.  
Het blad is het eten van de rups 
Hij eet zich vol en rond. 
Er zijn blaadjes genoeg. 
De rups groeit en groeit maar door (3). 
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De pop 
De rups is groot genoeg. 
Hij gaat aan een tak hangen. 
Uit het lijf  van de rups komt een draad. 
De rups pakt zich in met die draad. 
Langzaam verdwijnt de rups. 
De rups zit nu in een soort pakje. 
Dat pakje noem je de pop (1). 
Het lijkt net een dood ding. 
 
De vlinder 
Na een tijdje gebeurt er iets. 
Het is een wonder. 
De pop breekt open (2). 
Waar is de rups? 
Die is er niet. 
In de pop zit een vlinder. 
De rups werd een vlinder. 

De vleugels zijn nog slap en nat. 
In de zon drogen de vleugels. 
De vlinder pompt de vleugels op. 
Weg vliegt de vlinder. 
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 4. De kangoeroe 

Zoogdier 
De kangoeroe is een zoogdier.  
Een zoogdier legt geen eieren. 
Het jong groeit in de buik van de moeder. 
De kangoeroe heeft het jong kort in de buik. 
Na één maand wordt het jong al geboren. 
 
Bruine boon 
Het diertje is piepklein (1). 
Niet groter dan een bruine boon. 
Het lijkt niet op een kangoeroe 
Het diertje is blind en kaal  
Het heeft twee kleine voorpootjes. 
Met die pootjes gaat het jong klimmen. 

Het klimt door de vacht (2). 
Waar gaat dat jong naar toe? 
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De buidel 
Wat een klim is dat. 
Op de buik van de moeder zit een zak. 
Het is de buidel (1).  
Daar in die buidel is het warm.  
De baby zit er veilig. 
Je noemt een kangoeroe een buideldier. 
Drinken 
In de buidel zit ook een speen.  
Uit de speen drinkt het jong melk (2). 
Na een tijdje gaan de oogjes open. 
Ook gaat er haar groeien. 
Het jong blijft 9 maanden in de buidel. 
Daar groeit het verder. 
Na die tijd springt het jong er som uit. 

Het verkent de buurt een beetje.  
Dan springt ze terug. 
 Na 18 maanden zorgt het jong voor 

zichzelf. 
De jonge kangoeroe blijft buiten de 
buidel (3). 

 

 

 

11  

33  

22  



 5. De goudvis 

Eitjes 
De goudvis legt kleine eitjes 
Het vrouwtje legt veel eitjes in één keer. 
De eitjes plakken een beetje. 
Ze zweven rond in het water. 
Veel eitjes zijn eten voor een andere vis. 
 
 
 
Visje  
Veel eitjes plakken aan een waterplant (1). 
Dat is goed. 
Ze zitten een dag of  drie aan het blad. 
Dan breekt het eitje open. 
Er zwemt een piepklein visje uit. 
Het visje (2) lijkt niet op een goudvis. 
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Alleen 
Het kleine visje zorgt voor zichzelf. 
De moeder legt alleen de eitjes. 
Het diertje staat er alleen voor. 
De kleine goudvis eet piepkleine beestjes. 
Het jong is dol op watervlooien. 
 
 
Oranje 
Na een week lijkt het jong op een visje. 
Een visje zonder de kleur oranje (1) 
Dat duurt soms nog wel een heel jaar. 
Heb je een goudvis in een kom. 
Die legt soms ook eitjes 
Die komen alleen niet uit.  
Goudvissen in een kom eten de eitjes vaak 
zelf  op. 
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 6. Filmpjes 

De kangoeroe  

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-kangoeroe-een

-buidel-voor-je-baby/#q=kangoeroe 

Kuikens 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/kuikens-kleine-

kippetjes/#q=kuiken 

Van ei tot vlinder. 

Klik hier 
 https://schooltv.nl/video/van-ei-tot-vlinder

-hoe-ontstaat-een-vlinder/#q=vlinder 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/kikkers-van-

kikkerdril-tot-kikker/#q=kikkerdril 

Van kikkerdril tot kikkervisje 

https://schooltv.nl/video/de-kangoeroe-een-buidel-voor-je-baby/#q=kangoeroe
https://schooltv.nl/video/de-kangoeroe-een-buidel-voor-je-baby/#q=kangoeroe
https://schooltv.nl/video/kuikens-kleine-kippetjes/#q=kuiken
https://schooltv.nl/video/kuikens-kleine-kippetjes/#q=kuiken
https://schooltv.nl/video/van-ei-tot-vlinder-hoe-ontstaat-een-vlinder/#q=vlinder
https://schooltv.nl/video/van-ei-tot-vlinder-hoe-ontstaat-een-vlinder/#q=vlinder
https://schooltv.nl/video/kikkers-van-kikkerdril-tot-kikker/#q=kikkerdril
https://schooltv.nl/video/kikkers-van-kikkerdril-tot-kikker/#q=kikkerdril






 Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kip_(vogel) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chicken 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frog 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kikkers 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagpauwoog 

http://en.wikipedia.org/wiki/Inachis_io 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kangaroo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_goldfish 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goldfish 

 



 Colofon en voorwaarden 

Dit is een uitgave van E-duboek 

Website: www.eduboek.nl 

© Copyright Age Cnossen 2018 

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag 

niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Ondanks alle aan de samenstelling van dit e-boek bestede zorg kan noch de auteur, 

noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van 

enige fout in deze uitgave. 


