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 Uit het ei 

 
Fase 1: Oriënteren 
  
Dit ga je de leerlingen leren: 
 

 Vorm: textuur in plastisch materiaal 
Vertel dat je ze iets gaat leren over textuur in plastisch materiaal. Leg uit wat dat is 
of toon het filmpje.  

  
 Werkwijze: boetseren met klei 

Het tweede leerdoel is boetseren met klei. Doe de techniek zelf voor of toon het 
filmpje.  

  
De leerlingen passen boetseren met klei en textuur in plastisch materiaal toe in een 
opdracht met de volgende betekenis: 
 

 Uit het ei 
Toon de afbeeldingen en bespreek de vragen. 

• Wat zie je? Waarom leggen dieren eieren? [Om zich voort te planten] 
• Van welke dieren zouden ze zijn? [A. vogel, B. vis, C. amfibie, D. reptiel (slang), E. 

geleedpotige (spin), F. weekdier (slak)] 
• Wat zijn de voor- en nadelen van het leggen van eieren? [Voordelen: moeder hoeft 

niet al haar nakomelingen mee te zeulen, als moeder dood gaat blijven de kinderen 
leven, sommige dieren kunnen anatomisch gezien geen dier intern grootbrengen. 
Nadelen: Veel dieren eten de eieren van andere dieren op.] 

• Welke vorm heeft een ei? [Ovaal]. Wat gebeurt er met de vorm van het ei als een 
dier eruit komt? [Scheurt open en ei krijgt deuken, breekt open en ei krijgt een 
scherpe rand]. 

 
Benoem de opdracht: 
Maak een ruimtelijk beeld van een dier dat uit het ei komt. 
  
Fase 2: Onderzoeken 
  

 Onderzoek het materiaal 
Geef leerlingen de tijd om te onderzoeken wat ze willen maken. Ze doen dat door te 
experimenteren met de klei. Met een apart stuk klei kunnen ze zoeken naar 
verschillende manieren om textuur aan te brengen. Wil je het onderzoek 
verdiepen? Gebruik dan de bouwsteen ‘onderzoek het materiaal’. 
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Fase 3: Uitvoeren 
 
• Stel individueel reflectievragen. 
• Bekijk wanneer nodig nogmaals (delen van) de filmpjes. 
• Houd een tussentijdse beschouwing, in groepjes of klassikaal. Je kunt hiervoor de 

vragen van de evaluatie gebruiken. 
• Wanneer de klei droog is, kun je ook nog kleur toevoegen met verf. Zo kun je dier en 

ei nog echter laten lijken. 
 

Fase 4: Evalueren 
 

 Nabespreken: wat hebben we geleerd? 
Bespreek de vragen op het digibord klassikaal of laat leerlingen de vragen in 
groepjes of individueel beantwoorden. De vragen kunnen ook gebruikt worden bij 
een tussentijdse beschouwing of als reflectievragen tijdens het onderzoeken en 
uitvoeren. 

 
Kerndoel 41 
Uitgangspunt voor deze les zijn afbeeldingen van dieren die net uit het ei komen. We 
bekijken de verschillende dieren die zich voortplanten door middel van eieren. We kijken 
ook naar de overeenkomsten en verschillen van de eieren. De les sluit aan bij kerndoel 41: 
dieren planten zich voort door middel van eieren of levendbarend. 
 
 
 

 
 
 

   
 


