Ei
en
kip
of
kip en ei?
Antwoordenblad

Heeft u vragen over dit lespakket dan kunt u contact met ons
opnemen via secretariaat@blijmeteenei.nl.

Meer lesmateriaal
Blij met een Ei heeft ook nog educatieve posters
ters voor
in de klas te gebruiken.Tevens staat er op onze
ze
website een quiz met leuke vragen voor op het
digibord online.
Wij wensen u veel plezier met ons lesmateriaal
aal

Antwoorden
bij de opdrachten
Opdracht 1
Er zijn meerdere antwoorden correct. De
meest voor de hand liggende zijn: kalkoen, parelhoen, gans, eend, struisvogel,
emoe, duif, kwartel.

Opdracht 2
Origami-kip vouwen.

Opdracht 3
1. Dat is het hele verhaal.
2. Daar zal hij wel veel geld mee verdiend hebben.

3. Zeer voorzichtig handelen.
4. Met minder genoegen nemen dan
men eerder wilde.
5. Een iets met veel rendement wegdoen.
6. Erg dom redeneren.
7. Er valt niets te halen bij iemand die
niets heeft.
8. Er razendsnel bij zijn.
9. Er was niemand.
10. Vroeg naar bed gaan.

Opdracht 4

staartveren

Opdracht 10
Enkele goede antwoorden zijn: supermarkt, boerderij(winkel), ei-automaat, groenteman.

kam

Opdracht 11

slokdarm
snavel
eileider

Aan het lelletje van de kip.

krop

Opdracht 12

ei
spiermaag
cloaca

Confetti.

dunne darm

Oplossing kruiswoordpuzzle

poten
nagels

1. Cake, 2. Koel, 3. Koloniehouderij, 4. NL, 5. Eiwit,
6. Oorlel, 7. Magnesium, 8. Doosje, 9. Legkip,
10. Spiegelei, 11. Hen, 12. Supermarkt.

Opdracht 5
Doe de proef
hagelsnoer
vlies

kiemschijf

luchtkamer
eiwit

Snelst - verklaring
Het gekookte ei draait het snelst rond. Dit komt omdat
de binnenkant hard geworden is en tegelijk met de
eierschaal meedraait. Een rauw ei heeft een vloeibare
binnenkant, waardoor de eierschaal en de losse inhoud
niet tegelijk draaien, de twee werken elkaar een beetje
tegen. Dit ei is dus langzamer en wiebeliger.

hagelsnoer
dooier

Opdracht 6
Dit is een open vraag, maar je zou kunnen denken aan
het scharrelen en het in de buitenlucht verkeren van de
kippen.

Woordzoeker
Oplossing: weet jij nu alles over eieren.

Opdracht 7
Hier zijn veel antwoorden mogelijk, maar de meest
voor de hand liggende zijn: koek, cake, pannenkoek,
pasta, beschuiten, mayonaise, quiche.

Opdracht 8

Zweef - verklaring
In het glas met zout water blijft het ei wel drijven, in
de andere niet. Dat komt omdat water met zouter erin
zwaarder is dan water zonder zout. Het water is daardoor zwaarder geworden dan het ei en daarom blijft
het zweven.
Breekbaar - verklaring
Dat valt mee! De eieren zijn supersterk. Dat ligt niet
aan de schaal van het ei, maar aan de vorm. Door die
ronde vorm wordt de kracht van de boeken helemaal
rondom het ei verdeeld en breekt het niet.
Winderig - verklaring
Door het zuur lost de kalk langzaam op. Na drie dagen
heeft het ei geen schaal meer. Zo’n ei heet een windei.

1. Dat zijn fiets heel goedkoop was. 2. Rijst met prei
3. Gemiddeld één ei per dag. 4. Dat ze niet meer zo
goed ziet. 5. Als je niets hoort als je een ei naast je oor
schudt.

Opdracht 9

Stichting Blij met een Ei

De juiste code is: 1-NL-104 99 60.

Beerseweg 29a, 5443 NL Haps
secretariaat@blijmeteenei.nl
www.blijmeteenei.nl

