Inleiding thema Pasen, verhaal vertellen “Het allermooiste ei”
Prentenboek van Helme Heine met tekst van Willem Wilmimk
1.Inleiding
Nu het bijna Pasen is, gaan we het hebben over eitjes en kippen. Vandaag in mijn
verhaal gaat het ook over kippen en eieren luister maar.
A Essentie
1.Uiterlijke schoonheid is voorbijgaand, maar innerlijke schoonheid is blijvend.
2.Iedereen heeft andere talenten en iedereen is op zijn eigen manier mooi.
3.Smaak verschilt van persoon tot persoon.
B verhaalstructuur
1.Ruimte: kippenhok
2.Motorische element:de kippen die raad vragen aan de koning
3.Absolute climax: het vierkante ei van vrouw Hanekam
C Karaktersering van de hoofdpersonages
1.Puntje: fijn, elegant,fier
2.Langelat:fier
3.Hanekam:stil, fier
4.Koning: wijs
2. Midden
Er waren eens drie kippen: Puntje, Langelat en Vrouw
Hanekam.
Ze waren aan het bekvechten: “Wie van ons is de
mooiste?”
Puntje had de mooiste jurk. De mooiste benen had
Langelat. Vrouw Hanekam had de mooiste hoed. Van
s’morgens vroeg tot s’avonds laat altijd gekibbel en
gepraat en ruzie die niet overgaat…
Maar vraag de koning dan om raad!
Toen zei de koning van ons land: “Het mooiste van de
buitenkant, dat gaat voorbij, dat houdt geen stand. Maar
als je mooi bent diep vanbinnen dan kan je hier de
wedstrijd winnen.
Is dat begrepen, drie vriendinnen?
Dus wie het mooiste ei kan leggen die wordt prinses.

Toen liep de koning naar zijn park.
En alle kippen van zijn koninkrijk liepen hem achterna.
Eerst begon puntje te kakelen.
Voorzichtig hurkte ze met haar schone jurk in het natte
gras. Toen stond ze op en deed ze een stap opzij.
Soms kan een ei zo prachtig lukken: geen schram of krasje
van het drukken.
De koning riep: “Met dit model wint Puntje heus de
wedstrijd wel!”
Nu begon Langelat te kakelen. Maar ze vonden het
allemaal erg zielig. Want een mooier ei leggen dan Puntje
dat kan toch niet?
Maar na 10 minuten zei Langelat :”Hé, he dat zit erop.”
De koning riep :”Zelfs vogel struus heeft niet zo’n reuze ei
in huis.
Had jij gedacht dat Langelat zoiets geweldigs in zich
had?”
Nee, dat hadden wij niet gedacht: dat Langelat zoiets in
zich had.
Nu hurkte mevrouw Hanekam. Maar ze vonden het allemaal
erg zielig. Want een mooier leggen dat Puntje dat kan toch
niet? En een groter ei dan Langelat, dat kan toch niet?
Ze hoorden vrouw Hanekam haast niet kakelen. Zo was
vrouw Hanekam, die ging stilletjes haar gang. Toen kwam
er toch een groot kabaal: de kippen juichten allemaal.
Dat was nog eens een eierschaal die leek wel van een
liniaal.
En rood en groen en geel en wit en zwart en weet ik veel
en het was allemaal nog heel! Ze kakelden met schorre
keel.
Niemand kon zeggen wat het beste ei was.
Ook de koning kon het niet zeggen.
En daarom werden ze alledrie prinses: Puntje en vrouw
Hanekam en Langelat.
Laatst hoorde ik iemand zeggen dat ze nog altijd eieren
leggen.
3.Slot
1. Hoeveel kippen waren er?
2.Wie weet er nog de naam van de kippen?

Kakelen

Roepen
Kakelen

Uitgeput

Verwondert

Stilletjes kakelen

3.Iedere kip had iets moois aan haar uiterlijk wat was dat bij:
1. Puntje?
2. Langelat?
3. Hanekam?
4.Waarom waren de kippen aan het bekvechten?
5.Wie vroegen ze om raad?
6.Wie legde er eerst het ei? Hoe zag dit ei eruit?
7.Wie legde er dan een ei?
8.Kon de koning beslissen wie er het mooiste ei had gelegd?
9.Heb jij ook al eens ruzie gemaakt met vriendinnen omdat jij de mooiste was?
Of omdat jij beter kon voetballen?
10. Iedereen heeft iets waar hij of zij goed in is.
Korte klassikale waarneming
Prent 1: de drie dagen oude dooier
-Waaruit komt een kuiken?
Uit een ei
Prent 2: een kip die een ei legt
-Van waar kom het ei?
Van een hen, de eieren komen uit de grote opening onder de staart van de hen
-Groeit er uit ieder ei een kuiken?
Neen, de hen moet eerst op het ei broeden. Niet alle hennen kunnen broeden. Er
is één hen in de groep die broedt. Enkel uit een bevrucht ei kan een kuiken
groeien. D.w.z. dat de haan en de hen eerst moeten paren. Hennen kunnen ook
eieren leggen waaruit geen kuikens kunnen komen.
Prent 3: hen een haan die paren
Prent 4: hen en haan
-Hoe heet een vrouwtjes kip en een mannetjes kip?
Een hen is een vrouwtje een haan is een mannetje
-Leggen hanen ook eieren?
Neen alleen hennen.
-Verschil tussen een hen en een haan?
De lellen van de haan zijn groter en de kam is ook groter dan die van een kip.
De veren van de haan zijn glanzend en zijn staartveren zijn lang.
De hen heeft fijne fluweelzachte donsveren en de staartveren zijn korter.

Prent 5: broedende kloek
-Wanneer begint een kloek te broeden?
Als ze 6 tot 10 eieren heeft gelegd
Prent
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6: evolutie
Ei
Ei wordt doorprikt
Kuiken
Kuiken groeit
Kuiken krijgt een kam
Het kuiken wordt een kip

